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FORORD. 

iJen Udsigt over det nordiske (skandinaviske) Oid- 

sprogs Bygning^ som her forelægges Almenheden^ 

var fra farst af ikke bestemt til at udkomme særskilt^ 

men hlot til at udgbre et Slags Indledning til en ny 

Læsebog; den er desårsag meget kort, og alt ude¬ 

ladt, hvad der ikke ansås ganske nødvendigt for 

Begyndere, som forstå Dansk* Når omtalte Læse¬ 

bog udkommer, vil den blive i samme Format, på 

samme Slags Papir og med samme 2'ryk, og kan så¬ 

ledes sammenbindes med Sproglæren efter den første 

Bestemmelse. Man har imidlertid troet at denne 

korte Sproglære vilde kunne bruges ene, som en kort 

Fremstilling af den gamle islandske Sprogbygning, 

som den var i det 12. og 13. Hundredår, og tildels 

senere, da den er udført efter samme Plan, som er 

fulgt i min Graoiniar of the Anglosaxon Tongue, 

Copenh. 1830, min frisiske Sproglære, Kb. 1825, 

og Graminar of the Danish Language, Copenh. JS30, 

altså bedre skikket til Sprogjætnfør eiser, end den 

svenske Udgave af min storre islandske Sproglære, 

hvor der er nogen Forskjellighed i Anordningen af 

Gjerning s ordenes Bbjningsmåder og deres Inddeling, 

og hvor desuden den gamle og ahnennordiske *S^ro^- 

form ikke er så tydelig adskilt fra den ny islandske, 

som den vel burde været, for med Sikkerhed at 

kunne anvendes i dybere Sprogundersøgelser (som 

Hr. Registrator Petersens fortræffelige nordiske 



Sprof/historie), og overhovedet som Hjælpemiddel 

til Studiet af de andre gamle gotiske Tungemål. 

I de tre nævnte Verher, fornemmelig i Fortalerne 

til de to f&rste, har jeg s&gt at gore Redefor denne 

Sprogordnings Rigtighed, og vU derfor ikke her gjen- 

tage Grundene; men blot tilfoje at en Anmodning 

af Hr. Prof Flor i Kiel om at udarbejde denne 

lille Bog var mig en kærkommen Anledning, til at 

få den anvendt på det oldnordiske, forend jeg for¬ 

lader dette mig i lang Tul så kære Sprogs Studium, 

og således vise, at jeg ikke siden min Hjemkomst 

fra Indien har forandret min Overbevisning derom. 

Det eneste ny i denne lille Bog er Antagelsen af 

hvad jeg ved Udgaven af 1818 anede, og udførlig 

omtalte (S. 33—42) under Navn af den gamle Ud¬ 

tale , som den rigtige for den gamle Sprogform. 

Jeg har derfor og ved enhver Punkt af samme 

anført en Grund, eller dog givet Vink dertil, 

og aldeles intet antaget vilkårlig, intet som jo af 

Skaldene, Pergamentsbøge^me og de beslægtede 

gamle Sprog lader sig bevise. At jeg ikke i så 

kort et Udtog har kunnet udføre disse Beviser 

nbjere, ville den gunstige J^æser undskylde. 

De her anvendte danske Kunstord og dertil- 

hørende Forkortelser ere de samme, som findes i 

mine ældre Arbejder, især den spanske og frisiske 

Sproglære, og i Hr, Petersens nord. Sproghistorie, 

og forudsættes derfra bekjendte. Jeg har derfor 

kun tilbage på bedste Måde at anbefale dette, som 

jeg vel føler, noget skyndsomt udarbejdede Udtog til 

Difrkere og Velyndere af den gamle danske Tunge. 



Kort Begreb 
af 

den oldnordiske Sproglære. 

Bogstavlære. 

1. Udtalen, 

oldnordiske Selvlydsordning var 

SeMyde. Tvelyde, 

a a æ 

o au ey 

følgende: 

e 

1 

o 

u 

- ei 

1 

d æ 

u 

y - i 
2. b er altid åbent, som i Doren, lonne, 

3. e ligeledes, som i bedre. Hest, Foran 

dette enkelte åbne e (s) indskydes ofte i Udtalen etj, 

hvilket sædvanlig betegnes ved Tonetegnet ('), f. E. 

I ét (d. e. Ijet), lod, overensstemmende med vort 

sjette af seks, jeg af syo). Det er uvist hvor langt 

tilbage i Tiden denne Udtale har fundet Sted; i alt 

Fald må man vel vogte sig for at regne dette é til 

Tvelydene. Se Fortalen til Læsebogen, Side 8. 

1 



2 OLDNORDISK 

4. i, som i vis, til, nærmer sig noget til vort 

é i leve, og er både langt og kort, uden at gå over 

til i, der lyder i Pil, vis, fire, 

5. o altid åbent som d, være sig langt eller 

kort, som i Bogen, os, komme\ hvorimod d lyder 

som i Os, Stol, stor, kun lidt bredere. 

6. u ligeledes^ som i Bud, Hul, kun, både 

langt og kort, uden at gå over til il, der lyder som 

i Hus, hul, brun. At denne Udtale af ii og it er 

den ægte oldnordiske skdnnes ikke alene af alle 

Fastlandssprogene i de nordiske Riger, men også af 

Færoisk, hvor ligeledes den rette Lyd er beholdt til 

den Dag i Dag, f. E. oldn. og fær. kunna, d. kunne*, 

oldn. kuga, fær. kila, d, kue, 

7. y som i Byg, hyppe, nærmer sig lidt til j&, 

og er både langt og kort, uden at gå over til y, der 

lyder som i Bly, Syre, flyde. Rigtigheden af at ad¬ 

skille y fra i bevises dels af Fastlandssprogene, dels 

af nogle Ord, som i Island have beholdt den rette 

Udtale til den Dag i Dag, som kort i kyrr, og langt 

i Bogstavets Navn men især deraf at det hos 

Skaldene dahner Halvrim med i, som Fms, 6, 35, 

HershY/is fmrf ek hyllx, 

hålf eru vold und Kålfi. 

8. å som dansk av i Havre, gr., lat., ital. an 

i aura med klart a (ikke som tysk au, d. e. åw). 

9. æ omtrent som aj, dog så at Alyden nær¬ 

mer sig vort æ, og Jelyden bliver dunkel og ligesom 

ender med et e (næsten {eje'). 

10. au, som ow eller ow, hvilket er den endnu 

brugelige norske Udtale af au og nærmer sig meget 

det tyske au*, f. E. auga, t. Auge, 
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11. 6*//, som det skrives, eller omtrent som 

o/; i norske Mindesmærker skrives ofte mj isteden, 

kan jævnfores med t. eti. At det bor adskilles fra 

ei, skcinnes dels af detFærøIske, hvor ey er blevet til 

ry, men ei til aj, dels især af de gamleSkaldes Vers, 

hvor ey danner Halvrim med ei, som Fms. 7, 13, 

hvem {)eirra kva5 hærra 

(hjaldr-bliks) en sik miklu 

(bezS ofmikit eydix 

angr) makligra at hanga. 

12. ei næsten som bredt é", i Forbindelse rned 

i (eller j) mister nemlig e sædvanlig sin åbne Lyd, 

og antager den lukte, men Jelyden høres meget 

svagt; man har derfor også undertiden betegnet 

denne Tvelyd med é (ikke det tyske ei). 

i og 6 ere alt beskrevne (4. 5). ' 
\ 

13. æ (ø), som et bredt dansk o i Almuens 

Mund, f. E. i Tø\ Jelyden bliver meget dunkel og 

ender ligesom med et e (næsten øje). I mange 

gode og temmelig gamle isl. Håndskrifter er denne 

Lyd forblandet med æ, og i den nyere isl. Sprogart 

er æ i alle Tilfælde blevet til æ; men i Fær. til 

0, som: sækja (søkja), f. søkja, søge. 

u og y ere alt omtalte (6. 7). 

14. Af de enkelte Selvlyde ere: a, o, o, u 

hårde, e, y bløde efter y, k; af Tvelydene ere 

de med v dannede hårde, ni. a, au, d, it; de med 

j dannede bløde, ni. æ, ey^ ei, % æ, såsom: 

kann, kottr, koma, kunna; ligeså kål, kaup, 

kol, kuga; men: kenni, kirkja, kytki; så og 

kært, keypt, keipr, kif, kæli, k^r. 

15. MedlydsorJningen er følgende: 

1^ 
■/ 
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1) klangløse (eller stumme) Medlyde: 

Læbehogst, Tiingeh. Ganeb, 

hårde p, f, t, p, k, h, 

bløde b, V, d, g, j; 

2) flydende: 

m, n. I, r, s, z; 

3) sammensat: 

X, (z). 

Ved disses Udtale er kun at mærke: 

16. f har en dobbelt Lyd, ni. 1) som f i 

Begyndelsen og når det fordobles, som: fara, frå, 

vaff; 2) som hårdt v i alle øvrige Tilfælde, f. E. 

haf, nafn, hofn, stefni, som kan sluttes af det 

færøiske Navn, Hovn, stevni, stevndi, stevnt. 

17. p lyder som det engelske tk i tlilnk, 

thoiight, det græske 0, d. e. et åndende eller lige¬ 

som læspende t. Det forekommer kun i Begyndel¬ 

sen af Ordene, og fordobles altså aldrig. 3 om¬ 

trent som vort d i med. Bad, Båd, eller lidt 

stærkere åndende, som eng. th i hathe, fafUcT\ det 

høres meget stærkt rullende foran andre Medlyde, 

som: abrir, 65last, februm, ribnir, fabmar. 

Det forekommer ikke i Begyndelsen af Ordene, og 

fordobles aldrig; men i så Fald sættes dd isteden, 

som: gleb, gladdi; ryb, ruddi. De Gamle skreve 

ofte p for 3, da Stillingen i Ordet var tilstrækkelig 

til at adskille dem, men aldrig d for 3, forend hen 

i det lide Hundredår. 

18. h har 1) den hårde Lyd som i Jzan, 2) 

den bløde (kj) som i kcert i de ovenfor angivne 

Tilfælde (14) ; men aldrig den åndende, som i 

svensk kånncr\ sk ligeledes, som skabi, sker, 
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akæver^ aldrig den åndende som i svensk skuVy eller 

tysk sch i schere, 

19. g har ligeledes 1) den hårde Lyd som 

i gåvj og 2) den hiode (gj) som i Gær i ovenfor 

bestemte Tilfælde (14), samt desforuden 3) en ån¬ 

dende Lyd efter Selvlydene eller i Enden af Ord 

og Stavelser, som vort g i Sag, Rog, o. s. v. 

Dette skdnnes deraf at de gamle stundom i disse 

Tilfælde skreve gh, som logh, vegh. Men det 

lod aldrig som /, ikke en Gang hvor i fulgde efter, 

hvilket skbnnes af de gamles Vers, hvor Halvrimet 

ellers vilde fordærves og forsvinde i mangfoldige 

Tilfælde, som Fms. 6, 23. 88. 

eig-\ gaztu li&skost lug-^u ... 

s^g ek or soltum (eg-\... 

20. høres altid i Begyndelsen af Ordene, 

også forany, v. I, r, n, som: hjarta, hvat, hle&, 

bring, hno&a. 

21. nn bar, efter Tvelydene, en egen hård 

Udtale som dn\ f. E. steinn (steidn), frånn, 

kænn, hunn. Dog ikke når ?m ved Sammensæt¬ 

ning er kommet i Forbindelse med Tvelyden, som: 

å-nni, ku-nni; i disse Tilfælde og efter de en¬ 

kelte Selvlyde udtales rai som sædvanlig. 

22. Il har, efter alle Selvlyde og Tvelyde, 

en lignende hård Udtale som dl, f. E. kali, ål I, 

il I, fill, ful I, full. Dog ikke nær så hårdt når 

t, di s kommer efter, som: allt, felldi, fulis. 

23. rn lyder meget hårdt og kort, næsten 

som dn, dog rettere rdn, f, E. barn, born, horn; 

man finder derfor i ny og skodeslose Håndskrifter 

eller Bøger: steiim, seirn for steinn, seinn o. 



6 OLDNORDISK 

desl. — ri lyder ligeledes hårdt og kort næsten 

som dU eller rettere Tdl\ man finder derfor jarl 

og jall, karl og kali, kerling og kelling. 

24. s er altid hårdt som i Dansk, eller som 

det tyske f (aldrig blodt som tysk f). 

25. z lyder altid som tf, og bruges kun som 

etymologisk Tegn for tf, når et t, d eller 3 er 

bortfaldet foran dette, f. E. veizla (for veitsla), 

islenzkr (for {slendskr)^ gerzkr (for ger^fikr). 

I gamle Håndskrifter bruges z undertiden som For¬ 

kortelse for tftf, undertiden for st, omtrent som det 

gamle græske ^ for ah; men i nyere gode Udgaver 

har man indskrænket Brugen deraf til nysangivne 

Tilfælde, for at betegne både Udtale og Oprindelse 

så tydelig som muligt. 

26. O) lyder aUtd-^tårdt som Ætf-etter' gs med 

Irårdt g og hårdt tf, som: lax, sex, 6x, uxi; 

(aldrig som gz, f. E. i det franske e,xact). 

27. Den oldnordiske Udtale var overhovedet 

bred, klangfuld, regelret og bestemt. En Selvlyd 

foran en enkelt Medlyd er temmelig lang, hvad 

enten Medlyden er hård eller blød; f. E, ek (1, 

æk) eller eg (1. æg), jeg; set (1. sa^t), las (las), 

læste; for at tilkjendegivc den korte Lyd, fordob¬ 

les Medlydstegnet, som egg, et Æg; sett, sat; 

hlass, Xretf. Selvlyden forkortes også 1 Udtalen, 

når en Medlyd endnu støder til, som: hof-u5 har 

langt o, men H. hdfSi kort eller skarpt; her, sldr, 

har en lang Selvlyd (te), men iNf. berja. Dat. 

bar?) i, o. des!, en kort; vil er langt, men vil ja, 

vil di kort. 
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28. I Stavningen regnes alle Medlyde, som 

følge efter en Selvlyd, til denne foregående Selv¬ 

lyd; f. E. ask-a, sett-u, hof5-in-u, vild-i, 

byggi-ligr, marg-ir, hest-ar. Dette er Reglen 

for Ordenes Deling ved Enden af en Linie. 

29. Herfra undtages dog sædvanlig j og 

der regnes til den følgende Selvlyd, som legg- 

jum, hogg-va; — så og altid r, der aldrig 

slutter sig tet til en foregående Medlyd, (med mindre 

det rent sammensmælter meden sådan, som steinn, 

grænn, bæII, fiill, jf. Nr, 39), men enten læses 

over på den følgende Selvlyd, eller, i Mangel af 

en sådan, danner næsten en egen Stavelse, som: 

ve&-rit, ve5-r, al-r, set-r. 1 det følgende be¬ 

tegnes dette T med r. 

30. Hovedtonen falder, altid på den første 

Stavelse i Ordene, f. E. vér-ald-ar-inn-ar. Ver¬ 

dens; Bitonen falder i Tre- og Fir-stavelsesord 

sædvanlig på næstsidste, som: Upp-lend-ing-ar, 

vin-ått-a, svårå&i, ikke på sidste uden i sam¬ 

mensatte Ord, hvor den sidste Del er enstavelset: 

konungsson. 

2. Oml y d. 

I den oldnordiske Bojning såvel som Afledning 

spiller Omlyden en såre vigtig Rolle, Den er egentlig 

af en dobbelt Art. 

31. a) « til 0 1 Hovedstavelsen af Ordet, 

når Endelsen indeholder zf; f. E. aska, dsku. 

Undertiden også, skdnt ti er bortfaldet, som blab, 

i Fl. blob, Blade; jafn, i Hu. jofn. Omvendt: 
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32. O — a, når Endelsen indeholder a, som 

ogn. Avn, Gran, i E. agnar; undertiden også 

foran ir eller med bortkastet Endelse i Sammensæt¬ 

ning eller Afledning, som agnir. Avner; jarbvegr, 

jarbneskr. 

33. b) Foran Endelser, som begynde med i, 
j eller r, stundiini også skont disse Bogstaver ude¬ 

lades, bliver: 

a til e, som: land, lendi; nafn, netni; 

o — e\ grof, gref; stik, sekr; 

ja — /: bjart, birti; djarft, dirfist; 

jo — il hjorb, hirSir; bjorn, birni; 

e — il regn, rignir; hverfi, hvirfill; 

å — æi rås, ræbr; nå, næ; 

au — cyi raun, reyni; draup, dreypi; 

o — yi son, synir; of, yfir; 

u — yi gu(5, gySja; full, fylli; 

tt — ^i hiis, hysi; prutt, pr^Si; 

jo — yi bjo&a, b^5r; liljoS, hlybi; 

jil — yi fljuga, flygr; djupt, dypra; 

6 — æ ((e)i klo, kloer; bot, bæti; 

o forandres også undertiden, skont sjældnere, til c, 

som: hnot, hnetr; troBa, trebr; koma, kenir; 

of, efra, efst. 

34. I det ældste nordiske Sprog havde man 

korte eller enkelte Selvlyde foran ng, nk, disse for¬ 

andredes da regelret efter nysanførte Overgange; 

f. E. langt, Idngu, lengi; senere hen udvidede 

man alle Selvlyde foran ng eller nk til Tvelyde, og 

erholdt da en egen Omlyd for disse Tilfælde: langt, 

laungii, leingi. 
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35. Undertiden tinder aldeles ingen Onilyd Stod, 

skont i følger efter, og Selvlyden ellers i andre 

Tilfælde forandres i samme Rod, f. E. land, i H. 

landi; nafn, i H. nafni; og j)anki, cn Tanke; 

kap pi, en Kæmpe; uagtet man siger ek {)einki, 

jeg tænker; ek keppist, jeg bestræber mig, an- 

strænger mig. Dette synes at have sin Grund deri, 

at Endelsens Selvlyd i hine Tilfælde ikke egentlig 

var i, men e, hvilket ofte tindes i Håndskrifterne, 

som: lande, nafne, panke, kappe. 

36. På lignende Måde tindes ofte o for u i 

Ordenes Endelser, som det synes, især hvor Hoved-, 

stavelsen ingen af disse Slags Omlyde har mod¬ 

taget, som: ero, våro, })ingom, o. desi. Men 

regelret adskilles dog ikke e fra /, eller o fra u i 

slige Endelser. 

37. Der gives flere Slags Onilyde i Gjo., men 

som bero på de enkelte Klassers Natur, og derfor 

her kunne forbigås. 

38. . Af Medlydene bliver: 

ndt til tt, som: batt, bandt; satt, sandt; 

ngk — kk, — sprakk, sprang; ekkja, Enke, 

39. nr ii\ nn, som: steinn for steinr; seinn 

for seinr; seinna for sein-ra, 

Ir — Il — bo 11 for Itolr; sælli for 

sæl-ri, 

40. V bortfalder i Begyndelsen af Ordene foran 

o, u, y, V, som: veri!), var!!), urbn, vri^i, 

orbit; så og: hverf, livarf, hiirfii, hyrfi, 

horfit; rångt, vrangt, reil!)i. Vrede, Dog tindes 

V tidt beholdt foran Selvlydene hos de ganilc, som: 

vur 6u, vy r5i, vo ri!)i t. 
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Formlæren. 

1. Navneordene. 

41, Denne Ordklasse deles i 2 Hovedarter, 

den åbne og den lukte; den første er siniplere 

og regelrettere, den sidste kunstigere og mere ind¬ 

viklet; den første udgtir kun én Bdjningsmåde, den 

sidste derimod to. Hver af disse tre Bdjnnir. har 

dog atter 3 Klasser, én for hvert af de 3 sædvan- 
1 

lige Kon, Intetkonnel er det sinipleste. 

Den åbne Hovedart. 

42, Første Bbjningsmåde. 

Intetkon. 

Ent. iV. auga, 

G. H. E. auga, 

FL N. augu (o), 

G. augu (o), 

//. aiigum (om), 

E, augna; 

Hankon. 

geisli (e), 

geisia, 

geislar, 

geisia, 

geislum (om). 

Hunkon. 

tiinga, 

tun gu (o) 

tungur (or), 

tungur (or), 

tungum (om) 

tungna. geisia ; 

43. De, som have a i første Stavelse, forandre 

det til d foran de Endelser, som indeholde u (31): 

hjarta, Fl. hjiirtu, hjortum; kappi, H. i FI. 

kdppum; saga, G.H.E, sogu, Fl. sdgur, sdg- 

um. Men ct « i en følgende Stavelse bliver til ii, 

som: harpari, horpuruni; leikari, leikurum. 

44. Nogle Hankbnsord, især på dngi, indskyde 

j i alle de øvrige Forholdsformer, som: hdfSingi, 

hdftiingja, hdffiingjar; illvirki, illvirkja; 

V i 1 i, v i I j a. 

45. Hankdnsord på -andi afvige i Fl.; f. E. 

buan di, Bonde ^ der tillige sammentrækkes: 

4 
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Ent, N. biiandi (e), smtr. 

G. IL E. hdanda, 

FL N. G. biientlrj 

bdndi (e), 

1)0 n da. 

IL buondum, -endum, 

E, buanda, -enda, 

bændr, liændr, 

bdtidum, bænduni 

bduda, bænda. 

46, Ordet berra, samt sira'^), der bruges 

foran Presters og Provsters Døbenavne, ere de eneste 

Hankunsord på -a; de afvige blot i N. fra g eis li. 

47, Nogle Hunkonsord erholde i Fis. E. ikke 

-w«, men blot -a, ligesom i Ents. N., såsom: 

Hna, kanna, skepna, lilja, gycija, vara. 

48, Ordet ko na, Fmsul hmner, Kojie, er¬ 

holder i Fis. E. k ven na; kvin na bliver hos de 

gamle stunduni uforandret i Fis. E., men bos de 

nyere antager det altid samme E. i FI. som ko na, 

nemlig kvenna. 

Den lukte Hovedart. 

40. indeholder ikke alene de No., der endes 

på allehånde Medlyde, men også dem med i eller 

ningsmåde skulde egentlig endes på e. Denne 

Hovedart deler sig atter i to Bujningsmåder, til 

den ene henregnes bekvemmest de der endes på 

Medlyde, samt de der have i i Endelsen; til den 

anden de der have et tydelig fremtrædende 

") Af det engelske sire, Fiider. 
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50. Anden Bajningsmåde. 

Intelkon. liankon. Hunkon 

Ent, iV. land, brandf, flir. 

G, land. brand. for. 

E, landi (e), brandi (e) for. 

E, lands. brands. farar, 

E’/.iV.lond, brandar. farir (ar). 

G. liind. branda. farir (ar) 

E. lundum brondum. forum. 

E. landa; branda; fara. 

51. Hvor der intet a eller o findes, foregår 

naturligvis ingen Omlyd, som: skip, skipum; kon- 

liiigr, koniingum; eign, eign, eignar, eigiiir, 

eigniim. — Kun ét Ord af Ha. har, foruden den 

sædvanlige Omlyd i Fis. H., endnu en anden i 

Ents. H., ni. dagr, H. degi, Fl. dagar, H. 

dogum. 

52. Hankonsraærket r sanimensmælter med et 

foregående I til 7m, II, som steinn (for steinf), 

hæll (for hælf), så og i længre Ord, som: drott- 

inn, lykill. G. og alt det øvrige er regelret: 

Stein, hæl, drottin, lykil o. s. v. dog bortfalder 

undertiden Hs. Endelse d af Enstavelsesordene på -il, 

som: hæl, hol, for hæli, holi. — Hvor det sidste 

Rodbogstav er r, dér vakler Brugen imellem rr, ss, 

eller enkelt r, s med bortkastet Konsmærke; dog fin¬ 

des vel oftest: J)orr, herr, h a u s s, i s s, o s s, men 

hamar, kur te is, fordi den sidste har mindre Vægt; 

af begge disse Slags Ord, når de i N. bestå af én 

Stavelse, bortfalder også ofte Hensynsendelsen -z, som: 

her, is, for heri, isi. — Efter?;, /, i Sammenstød 

med en anden Medlyd, bortfalder -r ganske, som: 
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vågn, hrafn, fugl, karl, i N. og G. — Ligeledes 

efter s i Sammenstød eller dobbelt .y, som lax, hals, 

kross i N. G. så og E, 

53. Tostavelsesord sammendrages, niir Udtalen 

fillader det, såsom af L; sumar, sumri, Fl. 

s u m u r, s u m r u ni, s u m r a; h ti f u?), h o f &i, h o fb um, 

hofBa; af Ha. haniri, ham rar, hamra, htimrum; 

drottni, drottnar; lykli, lyklar, o. s, v. — 

Nogle modtage en usædvanlig Omlyd i de sammen- 

trukne Former, f. E. af megin, Blayt, Styrke, 

IL magni, E, megins, Fi, megin ell. mogn 

(f. E. gobmogn, Gudeinagter, Gylfaginn, 2.)» H. 

mtignum, E. magna; af Ila, ketill, H. katli, 

Fl. katlar, G. katla, H. kotlum; af Hu. a!in, 

E. ålnar, Fl. ålnir, ålnum, ålna. 

54. Til de sammentrukne henhøre af Ha. 

jofurr, fjtiturr, der beholde o overalt: H. jofri, 

fjotri,. Fl. jofrar, fjiitrar, o. s. v. De jqv rige lig¬ 

nende af alle tre Kon have hos de camle blot V 
O 

(ikke ur ell. urr), og bor derfor ikke anses for 

sammentrukne, f. E. »/■ /. silfx, sil fri; af Ha. 

akr, akri, Fl. akrar; af Hu. fjoc^r, E. fjaOrar, 

Fl. fjabrir (ar), fjoBrum, fjaBra. 

55. Ej heller sammentrækkes Flerstavelsesord 

af 1. på -aS, an, eller af Hu. på -an, såsom: 

In te tkdn. Il un k 6 n. 

Ent. N. G. mannlikan, 

IL mannlikani, 

E, mannlikans, 

FL N. G. mannlikun (on), 

IL mannlikonum, 

E. mannlikana; 

skipan 

skipan, 

skipanar (-onar), 

skipanir, 

skipunum (onom), 

skipana. 
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56. Nogle Oid af denne Bojnm. indskyde j, 

andre v, foran de Endelser som begynde med en 

Selvlyd, dog ikke j foran i, heller ikke g,jerne v 

foran u. Dette synes vel at være Lævninger af et 

Slutnings -I eller -u, som oprindelig har fundets i 

disse Ord; men da der intet Spor mere findes deraf 

i N., og det ingen betydelig Virkning videre har 

ytret på Bujningen, kan det ikke berettige os til at 

henføre dem til nogen anden Bojnm. 

57. Det indskudte v beskytter et foregående 

o (ell. au) for (i Følge Nr, 32) at forandres til a (ell. 

«), foran Endtdsen og erliolder derved samme 

Virkning som u. I Fl. af Hunkbnsord fordrer dette 

indskudte v den gamle Endelse -ar. 

Ent. N. fræ (fræ), saungr, br, 

G, fræ, saung, ør. 

H. frævi, saungvi, bru, (br). 

E, fræs. saungs. brvar. 

Fl N, fræ, saiuigvar. brvar. 

G. fræ, saungva, brvar. 

77. frævum (om) saungum(oni) brum (om). 

E, fræva; saungva; brva. 

58. Det indskudte j forårsager i Hankbnsord 

at hele Endelsen (jl) i Ents. H. bor tfalder, og at 

Fl. antager Endelsen - iVf G- -2/ men i Hunkbnsord 

fordrer det altid det g amle -ar, så at hele Endelsen 

bliver -jar, såsom; 

Ent, N, nes. dreingr. ben. 

G, nes, dreing, ben, 

77. nesi. dreing. ben. 

E^ ness, dreings, benjar. 
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FL N, nes, 

G. nes, 

II. nesjum, 

E. nesja; 

cireingir, 

dreingi, 

dreingjum, 

dreingja; 

benjar, 

benjar, 

benjum, 

b e nj a. 

59. Der gives ellers også en Del Hankons- 

ord, som have en enkelt Medlyd efter Selvlyden og 

foran V, livilke ligeledes erholde Ents. H. lig G. 

og i Fis, N. Endelsen -/r, G. -i, uden at indskyde 

noget så og en Del Hunkdnsord, især på ’tng, 

-ung, og på V, (ell. i) som erholde i FL -«?*, uden 

at indskyde noget v ellery, såsom: 

EnL N. dalV 

G. dal 

//. dal 
E. duU 

Fl. N, dalir 

G, dali 
IL doliim 

E. dala$ 

Dog findes 

drottning 

drottning 

drottniiigu 

drottiiiiigar 

drottningar 

drottiungar 

drottninguin 

drottninga; 

veiS’r, (veiOi) 

vei5i 

veiSi 

veiSar 

vei5ar 

veiSar 

veiSuin 

vei5a. 

og i H. dall (f. E. Harbar^sl. 18) 

ja endog i FL Herdalar (Hk. 2, 8) ligesom i Svensk; 

bru5f har i FL bru5ir. 

60. Nogle Hanktinsord nærme sig den tredie 

Bujnm.. ved at antage -ar i Ents. Ejeform, men gå 

for øvrigt som 1) brandr, 2) dreingf, eller 3) dalf, 

Af ferste Slags ere: hattf, kraptf (kraftf), 

grautf, skogf, vindf, og i det gamle Digtersprog 

vegf (heraf al la vega); af aridet Slags kan mærkes: 

belgf, mergf, leggf, hryggf, verkf. Værk og 

Brud, reykf, lækf, drykkf og bær (beer), altså 

bæjar, bæjum, bæja, (beejar, boejum, bæja), 

med indskudt j, hvilket og iidje iagttages i alle gode 
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Oldbøger; af tredie Slags ere tle hyppigste: sta&r, 

sauSr, en Bede, niatr, bragi*, vegi*), retti, 

vinr (ell. vin), hugr, hlutr, niunf, Forshjel; 

og alle tle på naSr (-niidr) og -skapr, hvilke dog 

sjælden bruges i Fl. 

01, Intetkonsord på i og Hankbnsord på ~ir 

bortkaste i foran Endelserne -iim, -ar, -a, med 

mindre den foregående Medlyd er g elL k, ti da 

forandres i til j, men bortkastes ikke. Llunkons- 

ord på virkeligt -/ ere ubtijelige i Ent.. , men erholde 

4r i Fl. som: 

Ent. JV. kvæfti merki læknir æfi 

G. //. kvæfti in er k i lækni æfi 

E. kvæSis nierkis læknis æfi 

ELN. kvæbi merki lækn-ar æfir 

G. kvæ5i merki lækn-a æfir 

//, kvæS-uin nicrkjum lækn-uin æf-um 

E. kvæ5-a; merkja lækn-a; æf-a. 

Eyrir, en Øre, får i Fl. aurar, aura, aurum. 

aura; e y r i, en lav Strandbræd, i E. og Fl. 

eyrar, ligeledes Il e 1 g i, Hellighed , Helligdag, 

Sondag, i E. og Fl. helgar. 

62. Kogle af alle tre Kon have endnu 

flere Uregelretheder; således af L findes læti. 

Fagter, Lyd, blot i Fl. og erholder i H. låtum, 

i E. låta. 

'•') Miui finder også af dette Ord i Fis. G. veyu efter 

3 Bojnin. I Sarnniensætninger som Norvegr eller 

Noregr går det som konungr (51), og forekommer 

ikke i Fl, Ligeledes ct andet Ord, vegr, Herlig^ 

hed, Ære. 

y 

t 

J 
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Nogle af Intetkonnet blive i FI. Hunkonsord, 

såsom: 

lim, Ris, Kvas, 

tål, Svig, Bedrag, 

eing, en Eng, 

mund, Tidspunkt, 

|> u s u n d, Tusende, 

F!. 1 imar. Grene-} 

— talar. Bedragerier} 

— eingjiir. Enge} 

— mund ir, Tider} 

— J)usundir, Tusender. 

Adskillige af disse findes fuldstændige i begge Kon. — 

Ordet freefti. Kyndighed, er i Ent. af Hu. og 

ubojeligt ligésom æfi, men i FI. af I. og går som 

kvæfti. 

63. Nogle Ord af I. findes i N. og G. både 

med og uden Endelsen -i, som eing og eingi; 

fullting, Bjfelp, og fulltingi; sinn, Gang (t 

mal), og sinni; den længre Form tilhører det nyere 

islandske Sprog, men er ofte fra ny Afskrifter ind 

kommen i Udgaver af de gamle. 

64. Af Ha. afvige gu&, som fattes r i N., 

FI. er gu(!»ir, forskjelligt fra go& af L, som be¬ 

tyder en hedensk Gnd, i FI. go5; likhamr, ell. 

Hk amt, som i Ent. sædvanlig hedder li kam i, og 

går som geisli, men i FI. likamir som dalir. En 

Del flere Ord findes med Endelsen i såvel som r, 

men i FI. med -ar, som er tilfælles for begge Bojninr., 

f. E. kærfeikr, kærleik o. s. v. ell. kærleiki, 

kærlcika, Kærlighed, i FI. blot kærleikar o. s. v.; 

sannleikr og sannleiki. Sandhed, FI. sann- 

leikar, og desl. Formen -leiki er sædvanlig i 

det nyere Sprog. — Undertiden medfører den ny 

Form en ny Betydning, som o ddt, en Odd, Spids, 

oddi, en Odde, JLandtimge; munnt, en Mund, 

m u n n i, en Munding ; karl, en gammel Mand, 

2 
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Bondemand, Karl i, et Mandsnavn* — Ligeledes 

nogle af de afvigende, som bragr (— staGr , (iO), 

et Digt, Bragi, et Mandsnavn; så og hugr. Hu, 

Mod, hu gi, Sind, Tanke, også et Mandsnavn, lat. 

Hugo; hliitr, en Bod, en Ting, hluti, en Del, 

Naturligvis kan det også tilfældig træffe, at Ord af 

disse Bbinmr. ligne hverandre uden at være beslægtede, 

som: bo Ir {z=z dalr). Bal, Stamme, bo li, en Tyr; 

hagr. Tilstand, hagi, Græsmark (Have)* — Sjælden 

gå Intetkbnsoi’d af denne Bojnm. over til Ha. af den 

forrige ved at antage Endelsen /, som dmak, og 

dmaki (Gylfaginning 1*2), Umage; mål, Tale, for- 

måli. Fortale; verk, et Verk, verki, et Skrift, 

et Digt; uden at de tillige ganske forandre Betyd¬ 

ning, som land, Band, landi. Bandsmand; bu. 

Bo, bui. Nabo; hdfuS, Hoved, hdfSi, Forhjærg; 

n o V b r, Norden, N o r b r i, en Dværgs Navn* 

05. De øvrige uregelrcttc af Ha. ere for- 

iiemmeli g: 
Ent. N* skor. dorr. mab’r. 

G* skå. ddr. inann, fing’r. 

//. skt!. ddr. iiianni, finffri, 

E. skds, ddrs. luanns, fing’rs, 
El, N. skuar, derir, iiienn, fing’r. 

G. skiia, deri, incnn, fing’r. 

II. skdm. ddriim, inonnuin, fingrmii, 
E. sktia; diirra; manna) fingra. 

De nyere sammentrække skor i Fis. N. til 

skor. G. sko, E. skoa. 

06. Af Hu. afviger sål. Sjæl, som får i 

H. sålu, Fl. sålir, E. sålna; man finder også 

i Ents. E. sålu, især i Sammensætning, som 

såluhjålp; grein har i Fl. greinir og stiindum 
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greinar; ey, en O, har i H. eyju ell. ey, FI. 

eyjar; nu siges på Island sædvanlig eya efter første 

Bojnin. i Ent. — Enstavelsesord på å sammen¬ 

drages således at et efterfølgende a ell. u bestandig 

opsluges af dette d; f. E. brå, Ojenbryn, E. brår, 

Fl. brår, H. bram, E. brå; ligeledes å, en Flod, 

A; skrå, en Lås, et Skrift, isærioø. Vedtægt.— 

Nogle afledte Ord med denne Endelse blive hos de 

gamle uforandrede i Ent., f. E. åsjå. Forsorg, Be- 

skyttelse, 

67. Tredie Bojningsmåde 

indbefatter altså dem, der have u ell. v i Endelsen, 

hvilket dog stundum er bortfaldet eller på anden 

Måde blevet utydeligt. Intetkbnsordene af denne 

Art ere kun få, og endes alle på e (for ev), Han- 

kdnsordene have i E. ~ar, og i Fl. -ir, Hunkons- 

ordene i E. -ar eller -i, i FI. r; til Eksempler må 

tjene. 

Intetkon, liankon, Jlunkdn, 

Ent, N. tre, vollur, florSur, rot, murk. 

G, tre, voll, fjorS, rot, mork, 

II, tre, vein, iir5i. rtit, mork. 

E, tres, vallrir, fjar5ar, ro tar. merk’r, 

Fl. N, tre, vellir, firSir, ræt’r, merk’r. 

G. tre. vollu, fjorSu, ræt’r, merk’r. 

H. trjåm, volluin, fjorduin, rdtum, morkum, 

E, trja; valla; fjarda; rdta) marka. 

00 
o

 Som tre går kun endnu k n e ; ti 1 

dene hle og spe forekomme ikke i FI. Allerede 

i 15. Hundredår have Islænderne begyndt at udtale 

e i disse Ord som je (isteden for æ}, heraf den i 

2 
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flere gode Udgaver af gamle Verker indkomne Skrive- 

måde tre, tres o. desl. Fis. H. ogE. ere sammentr. 

isteden iQxtTjaviim, trjava. — Ordet fe, Fæ^ Gods, 

Penge, afviger i Ents. E, hvor det har fjår (for 

fjavar)'; men ve. Helligdom, Tempel (hvoraf 

05insve, Odense), går som land ell, skip, efter 

forrige Bojnm. 

69. Hankdnsordene skrives sædvanlig med Mot 

V (for ur), fordi man ikke har mærket, at Årsagen 

til 6 i foregående Stavelse just er det u, som ligger 

i Endelsen, ligesom i Fis. H. Altså hvalf med a, 

fordi dette r hlot ved et Shva skilles fra Roden, 

men kjolur med o^, fordi Endelsen indeholder ii, 

— Fis. G. har i alle disse Ord en dobbelt Form, 

dels på -i, overensstemmende med N. i FI. (lige¬ 

som i 2 Bojnm.) altså velli, firfti, dels på -u, 

overensstemmende med H. i FL, hvilken sidste er 

den rette gamle Form. — Der gives også flere Slags 

Omlyde i disse Ord, og nogle som ingen Omlyd 

kunne modtage, såsom: 

Enf.N, sonur (son), dråttur, vi8ur, 

G. son. drått. vi9, 

li, syni. drætti, vi&i. 

E, sonar, dråttar, viSar, 

FL N. synir. drættir, vi6ir. 

G, (syni), (drætti). (vidi). 

— sonii, dråttn, viftli. 

//. soniim, dråttuin, viftum, 

E, sona; dråtta; vifta. 

Uregelrette ere følgende to: 

Ent, N, fotur, vel’r, (for vefr-ur), 

G. fot, Yct’r, (for vctr-u). 
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H. fæti. vetri. 

E. fo'tar, vetrar, 

EL N. G. fæt’r. vet’r, (for vctr-’r) 

U. fotuni, vetrum, 
E. f(Ua; vetra. 

70. Hmikonsordene af denne Bojnm. have også 

flere Slags Oinlyd; nogle kunne ikke modtage Om- 

lyd, og nogle liave en dobbelt Bdjniiig efter denne 

eller foregående Bdjnni, således: 

denne Bojnm. 

Ent N. G. hnot, stuniig, 

IL hnot, stilting, 

E. hnotar, steingr, 

EL N. G. Iinetr, steingr, 

//. hiiotuin, staungum, 

E. hnota; stdnga) 

foregående Bojnm. 

nidrk, stuung, 
morku, staung, 
markar, stangar, 

niarkir, stangir, 

inorkinii, staungum, 

niarka; stanga. 

Omlyden i staung, steingr er dog i Grunden 

den samme som i mdrk merkr (67), da det blot 

er en mekanisk Følge af ng^ at o er udvidet til au, 

og e til ei, man finder også ofte stdng, stangar, 

stengr (34). — De Ord, der lig mork, staung, 

kunne biiies på to Måder, ere især: strond, 

rond, spaung, taung, haunk. Kun i ét Til¬ 

fælde er der Forskjel i Betydningen, ni, ond, Fl. 

endf, en And, men ond, Fl. andir, en And, Gejst; 

de tre af disse, ni. strand, rand, ond erholde i Ents. 

E. altid strand ar, rand ar, andar; så at ond, en 

And, kun i én Fhf. af Ent. (ni. H. dndu) og i to Fhfr. 

af FL (ni. N. og G. an d ir) kan skilles fra ond, en And* 

71. Nogle Enstavelsesord på en tonetegnet 

Selvlyd afvige, for såvidt de sammentrækkes, når 

Endelsen begynder med cn Selvlyd, så at å op¬ 

sluger et påfølgende a, Jt; men 6, u blot et påføl- 
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gende ii; som ta, en Td^ E. tar (for taar), Fl. tær, 

H. tårn (for tåuni); klo, E. klo ar, Fl. kloer, klo m, 

kloa. — a, et Fdv, (Hunfår), har i E. ligesom i Fl. 

ær, og ku, en Ko^ k^r, disse Former (ær, kyv) cre 

1 det Dubrugelige Sprog udstrakte også til N. i Eiit., 

så at disse tvende Ord hedde enS i Ents. N. ou E. 

samt Fis. N. og G. — Andre sammensmælte Fis. 

Endelse r med Slutningsbogstavet, som brun, 

Fl. brynn, (Egilss. S. 306, og i Edda Helgakv. 

Haddsk. 19 i Følge den gamle Skindbog), nu siges 

bryn eller endog bryr; mus har i Fl. myss eller 
n 

m^s; dyrr eller dyr, en Dur (Åbningen), findes 

blot i FL, og har i H. og E. durum, dura eller 

dyrum, dyra. Undertiden henføres bryn og dyrr 

i Fl. til Intetkonnet. — End mere afvige disse to; 

Ent. A. G, hond. nått, elL ndtt. 

H, hendi. nått. ndttu. 

E, handar, nattar. nætr (nætr) 

FL A. G, hendr, nætr. (nætr), 

IL honduin, ndttum, ndttum, 
E. handa; natta. ndtta. 

72. Man kan her mærke sig nogle Slægtskabs¬ 

navne, på -ir, som ere dels af Ha. dels af Hu., 

og kunde antages for en egen Bojningsm. hvis de 

ikke vare så få: 

EnL A. faSir, brdSir, ddttir, systir, 

G. H, E. .fd5ur, hrddur. dottur. systur. 
FL A. O. fe6r, hræftr, dætr. systr. 

IL feftrum. brædruin, dætrum, systrum, 
E, feftra; bræSra; dætra; systra. 

Som brob ir går også nioQir; af fabir lindes og- 

så i Enst. 

gamle. 

H. feSr, 02 af bro 
O 

bir, bræ br, hos de 
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73. Dcsiuleu har det gamle Sprog nogle be¬ 

synderlige Slægtskabsnavne af forskjellige Bojnmr., 

som betegne to eller flere Personer under ét, og 

derfor blot forekomme i FL, hvis de to Personer 

ere af ulise Kon, blive Ordene af Intetkonnet, så- 

ledes: 

bjon. Mand og Kone ; Fader og Datter; 

systkin. Broder og Søster; mæSgin, Moder og Sbn*^ 

hju, Karl og Pige; fe^gar, Fader og Son; 

elL Mand og Kone; Moder og Datter. 

Hertil kan også henføres born, det eneste der 

forekommer i Erit., barn (^land); blot febgar 

er af Ha., og mæbgur af Hu. (=tuogur), E. 

inæbgna. 

Forbindelsen med Kjendeordet 

74. består i en blot Sammensætning af No. 

med det bestemte Kjo; hity hinny hin, hvorved beg¬ 

ges Endelser beholdes næsten uforandrede, så at 

Ordene i denne Sammensætning erholde en dobbelt 

Bojning. Men da Kjo. selv er et Sto., og dets 

Bdjning Hg Tillægsordenes, vil det være tjenligt først 

at fremsætte denne fuldstændig. 

Ent. N. hit, hinn, hin. 

G. hit, hinn, hina, 

H. hi nu, hiniim, hinni. 

E. hins, hins hinnar. 

FL N. hin, hinir, hinar, 

G. hin, hina, hinar. 

//. 
E. 

hinniim, 

hinna. 
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Heraf bortfalder i denne Sammensætning altid /<, 

og, hvis No. endes på en kort Selvlyd </, z, n, og¬ 

så i; ligeledes bortfalder i efter enhver Flertalsen¬ 

delse på -r. 

75. Af Ordene selv bortkastes i denne Sam¬ 

mensætning blot m i Fis. H., som altså kommer til 

at endes på u, og fordrer hi bortkastet af Kjo., så¬ 

ledes: 

af farste Bojningsmåde* 

Ent. N* 

G. 

IL 

E. 

FL N. 

G. 

IL 

hjarta-t, 

hjarta-t, 

hjarta-nu, 

hjarta-ns, 

hjdrtu-n, 

lijortu-n, 

hjdrtu-num, 

hjartna-nna; 

andi-nn, 

anda-nn, 

anda-num, 

anda-ns, 

andar-nir, 

anda-na, 

ondii-iium, 

anda-nua; 

gata-n, 

gotu-na, 

gotu-nni, 

gdtu-nnar, 

gotur-nar, 

gdtur-nar, 

gotu-num, 

gatna-nna. E. 

76. Ved anden og tredie Bojnm. må desuden 

mærkes, at de Ord af Ha., som fattes i i H., mod¬ 

tage heller ikke gjerne Kjos. /, som dreingr-inn, 

dreingnum; dalrinn, dalnum; men de, som 

kunne modtage et eget i, beholde det som oftest, 

f. E. isinum, rettere end isnum; stolinum 

(Snorra-Edda, S. 114) rettere end sttSInum. 

77. Til Eksempler må tjene: 

af anden Bojningsmåde 

Intetkon. Jlankon. Ilunkon, 

Ent. N. skip-it, komingr-inn, eign-in, 

G. skip-it, konung-inn, eign-ina, 

konungi-niim, eign-inni, 

konungs-ins, eignar-innar. 

H. skipi-mi, 

E. skips-ins. 
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FL N. skip-in, konungar-nir, eignir-nar, 

G. skip-in, konunga-na, eignir-nar, 

skipu-num, konungu-num cignu-nuni, 

E. skipa-nna; koniinga-nna; eigna-nna. 

78. Såsnart en Selvlyd følger efter i, læses 

det over på denne, og taber sin egen Halvlyd, 

f. E. silf-rit, målm-rinn, fjob-rin; dette skon- 

nes af den sædvanlige Forkortelse i gamle gode 

Håndskrifter: kog^N for konung-rinn, o desl-, 

men det iagttages nuomstunder kun ved Intetkonnet. 

79. Alle sammentrukne og uregelrette Former 

blive, som de ere, f. E. degi-num, katli-num, 

sålu-nni, ålnar-innar; r beholder sin Halv¬ 

lyd foran n, som: bændr-nir, fingr-na. Kun 

ma&f (G5) tilfbjer Endelsen -ir i Fis. N. og -i i 

G-, fcirend Kjo. tilføjes, altså: mennir-nir (sjælden 

m c n n i n n i r), m e n n i - n a. 

SO. Hunkdnsord på en enkelt Medlyd bortkaste 

ofte hi af Kjo. i Ents. G., såsom fdr-na for fdr- 

ina, grofna for grofina (Snorra-Edda , S. 138), 

reib-na for rei6-ina; huftna for hubina (Snorra- 

Edda, S. 144). 

81. I de Tilfælde, hvor Navneordet er en- 

stavelset, og endes på en lang Selvlyd eller Tve¬ 

lyd , beholder man Kjos. i, hvor Ordet ellers vilde 

vedblive at være enstavelset; men bortkaster det, 

hvor det ellers vilde blive trestavelset; f. E. skrå-in, 

skrå-na, skrå-nni; ey-in, ey-ua, ey-nni 

(også eyju-nni 60). 
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82. af tredie Bbjninfjsviåde, 

Intetkon. Hanhon. Hunkon. 

Ent. N. knc-it. kjdlr-inn, hok-in. 

G. kne-i’t, kjul-inn, huk-ina, 

II. kne-nu. kili-num, hok-inni, 

E. knes-ins, kjalar-ins. hokar-innar. 

Fl. N. kne-i'n, kilir-nir. hækf-nar, 

G. kne-Tn, kjdlu-na. hækf-nar. 

II. knjå-num. kjdlu-num. hoku-num, 

E. knjå-nna; kjala-nna; hoka-nna. 

83. Den nyere Form tréB , for treit, fitides 

dog og i temmelig gode Håndskrifter. 

81. For øvrigt Leholdes alle Uregelretheder 

foran Kjo., ligesom i 2deri Bdjnm., f. E. mysiiar, 

dyrnar, eller i Intetk. dyrrin; dog siges hr^nn¬ 

ar, med to og ikke med tre n (Snorra-E. S. 50). 

2. Tillægsordene. 

85. Denne Ordklasse har megen Overens¬ 

stemmelse med No. ; dog ingenlunde som i Græsk 

og Latin, hvor begge hdjes næsten ganske ens; men 

snarere som en modsat Ordning, der stykkevis svarer 

til Navneordenes Indretning. Kjendeordet (74) sættes 

her altid foran; i slige Tilfælde modtage To. en egen 

mangelfuld Bojning, som kaldes den hestemte Form, 

og svarer til 1. Hovedart af No., kun at den er 

langt simplere i Fl., hvor den overalt endes på 

de enkelte Forholdsformer må da skjelnes på det 

hosstående Kjo. eller på andre Ord i Samstilling. 

Når intet Kjo. eller lignende Bestemmelse står hos, 

antage To. en ganske forskjellig og meget fuldstændig 

Bojning, som kaldes den ubestemte Form, og svarer 

til Nos. hiktc Hovedart, egentlig ti! den anden Bdjnm., 
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da der intet To. gives, som endes på -e i Intetks. 

FI. eller på i G. af Hanks. FI., eller på -r i Hunks. 

Fl. Den er niåskje den oprindelige, og plejer som 

sådan at afhandles forst. Bcajje Former adskille de 

tre sædvanlige Kon, og således svarer et enkelt Tos. 

Bdjning til alle 6 Klasser af Nos. 1. og 2. Bojnm. 

I. er atter her det‘simpleste i hegge Former, og 

hjemler sig derved den første Plads. 

86. Til fuldstændigt Bojningsmonster må tjene 

spakt, der går således. 

den ubestemte Form* 

Ent, N. 

G. 

H. 

E. 

FL N. 

G. 

H. 
E. 

Ent. N. 

G. IL E. 

FL N. G* 

IL 

E. 

spak-t, 

spak-t, 

spiik-u. 

spak-f, 

spak-an, 

spok-um, 

spaks, 

spok, spak-ir, 

spok, spak-a, 

spokum, 

spakra; 

den bestemte Form 

spaka, spaki, 

spaka, spaka. 

spok, 

spak-a, 

spak-ri, 

spak-rar, 

spak-ar, 

spak-ar. 

spaka, 

spoku, 

spdku, 

spoku elL spokum, 

spoku. 

87. Uagtet Tillægsordene således egentlig kun 

udgore én J56jnm., gives der dog adskilligt at iagt¬ 

tage ved Endelsens Forbindelse med Roden. Er 
O 

det sidste Rodbogstav 3, og går der en Selvlyd 

dier Tvelyd foran dette 3, så sammensmæiter det 
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i 1. med 't til W, som glatt, glaSf, gld&; breitt, 

breibf, ])rei5; i ét Tilfælde, ni. gott, gobr, 

go5, bortfalder desuden Tonetegnet; men går der 

en Medlyd foran , bortfalder dette 3 aldeles, som. 

bart, harbf, hdr&; sagt, sagbr, sdgb; haft, 

hafbr, hofd. Det samme skjer i Tostavelsesord, 

skdnt en Selvlyd går foran, som: kallat, kalla&r, 

kollu5; lagit, lagibr, lagib; ^oxkalladt, lagidt, 

— Ligeledes d efter en Medlyd, som: vant, vanbf, 

vdnd; selt, seldf, seid; geymt, geymdr, 

geymd. Men af dd i Tillægsformerne bortfalder 

det ene, som: gladt, gladdr, glddd; breidt, 

breiddr, breidd; mædt, mæddf, mædd. — 

Har Ordet tt, tilfojes intet nyt -t i I., men dette 

bliver ligt Hu., som: sett, settr, sett; mætt, 

mættf, mcett; med mindre Omlyderi kan adskille 

disse Kon, som: latt, lattr, lott; ej heller kan 

det skilles fra I. af et andet lignende Ord med 

enkelt -f, som: latt, latr, lot; såog bvatt, 

hvattr, bvott, og bvatt, hvatf, hvot. 

88. De, hvis Rod endes paa en tonetegnet Selv¬ 

lyd, afvige deri, at de fordoble Intetkdnsmærket t, 

så og det r, som findes i Endelserne -?7, -rar i 

Hunks. H. og E., samt -m i Fis. E., ofte også det 

som udgdr Endelsen i Is. og Has. E. iEnt. såsom; 

jiriitt, {irår, |)rå, {)råss, {)rårrar, |)rårra; 

aubsætt, aubsær, aubsæ, o. s. v.; mjott, 

mjor, mjo; tnitt, triir, tru; n^tt, n^r, n^, 

nyss, o. s. v. — De med å sammendrages sæd¬ 

vanlig , nar a eller u folger efter , således at disse 

Selvlyde opsluges af å; f. E. blå for blån; blån 

for blåan, blåin for blåum, o. s. v.; ligeledes i den 
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liestemte Form, som: hinn grai, men G. hinn 

gra, H. hi num grå, E. hins grå o. s. v. i ethvert 

lisnende Tilfælde; de iisammentrukne Former til- 

hore den nyere Islandsk, og forekomme næppe i 

nogen Oldbog af Betydenhed, — Derimod indskøde 

de gamle undertiden f (eller v), for at undgå Sam¬ 

mentrækningen, såsom: hått, hår, hå, i Has. G. 

håfan, H. håfum, håfom (eller ham), bestemt: 

håfa, håfi, håfa, håfu. Ligeledes mjofa, 

injofan, mjofum, og best, mjdfa, mj()fi o. s. v. 

Ordet n;y'tt indskyder derimod^’ foran alle Selvlyde 

undtagen z, altså nyjuj nyjan, o. s. v. 

89. Nogle To. indskyde j og v efter den sidste 

Medlyd, uden at Bøjningen derved i nogen Måde 

forandres, disse svare altså til No. i Nr. 57 og 

58; f. E. dokkt (dokt), dokkf, ddkk, i Fl. 

d o k k, d o k k v i r (doccp ir), d 6 k k v a r, best. d o k k v a, 

dokkvi, dtikkva. Det eneste som regelret ind- 

skyderj er mitt, mibr, miS, altså raibjan, mibja, 

mibju, niibjum, ml5ri o. s. v. Fl. forekom¬ 

mer vel næppe i N. (hvor det ellers skulde hedde 

mi5, mibir, miOjar), men vel i de øvrige Fhfr. 

mib, mibja, mibjar, miftjum, mibra; den be¬ 

stemte Form fattes. I flere Ord, hvis sidste Rod¬ 

bogstav er g eller indskydes dog stundum / foran 

a og 7f, som frægt, frægr, fræg, G. frægan 

cll. frægjan, H. frægum ell. frægjum; sekr, 

sekan ell. sekjan. 

90. Enstavelsesord på r efter en lang Selvlyd 

eller Tvelyd ere aldeles regelrette, som: ber-t, 

ber-r, ber; fcer-t, fær-r, feer; kun i nyere 

Islandsk bortkastes Hankonsmærket efterdi Ud- 
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talen er forandret, og Hankonnet blevet ligt Hun- 

konnet i N. Men hvis Sclvlvden er kort og r alt- 
♦y O 

så fordoblet, da bortfalder blot for Retskrivningens 

Skyld det ene r i 1. foran -t, og foran de Endelser, 

som begynde med r, for at ikke tre r skulle støde 

sammen; men derimod beholde slige Ord dobbelt r 

i Hunks. N., da Selvlyden ellers vilde blive lang, og 

Roden forvanskes; f. E. f)urt, {)urr, {)urr; kyrt, 

kyrr, kyrr. — Hermed stemme de på s overens, 

som: laust, laiiss, laus, fordi en Tvelyd går 

foran, men hvast, hvass, hvtiss (ikke hvds), 

fordi Selvlyden er kort; foran de øvrige Endelser, 

der begynde med r, lider s sjælden nogen Foran¬ 

dring, stundum sammensmælter det dog dermed til ss, 

1 ét Ord med dobbelt s plejer Selvlyden i I. at tone¬ 

tegnes, ni. vist, viss, viss. 

91. Går derimod en Medlyd foran det sidste 

Rodbogstav r, bliver dette til r (aldrig til ur) foran 

t og samt i Enden af Ordene, men til r foran en 

Selvlyd og Endelserne -ri, -rar, -ra, hvor dog atter 

det ene af de to r bortfalder, fordi dobbelt r ikke 

kan udtales efter en Medlyd. Alt dette kan overses 

af følgende Eksempel: 

Ent, N. fagit. fagr. fogr (for fEigr-u), 

G. fagrt, fagran. fagra, 

II. fdgru, fdgrum, fagri (f. fagrri). 

E. fagrs, fagrar (f, fagrrar) 

Fl. N. fdgf, fagri r. fagrar, 

G. 
Pf 9 

logr. fagra, fagrar, 

II. fogrum, 

E. fagra (f. fagrra). 
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hest, N, fagra, Tagri, fagra, 

G, fagra, fagra, fogru, o.s,v. 

Således findes disse Ord hos de gamle såvel som 

nyere; f. E. ek hrå å inik fagri inynd, Fnis. 2, 187. 

fagrar konu åsjdnii, sst. nieS vitra manna råfti, er et 

Udtryk, som hyppig forekommer; ligeledes fylllist fagri 

von, Paradiii. S. 167; innu fagrar, sst. 129 o. s. v. 

!)2. De hvis Kjendehogstav er I efter en Tve- 

ly^d, eller, når det er Tostavelsesord, efter enhver 

Selvlj’^d, saminensniælte dette nied r i Endelsen til II 

(30), som: heilt, heill, heil, og i Hanks. H. 

heilli, E. heillar. Fis. E. heilla; gamalt, gam- 

all, gdmul, i H. gamalli, E. ganiallar, Fis. E. 

gania Ila; så og {)agalt el. j)dgult, jx’igull, 

^)dgul o. s. V. Foran Endelser som begynde med 

cn Sidvlyd sammentrækkes disse, altså: g am I an, 

gamla, g dm lu, gomlum, og hest gamla, gamli 

o. s. V., men heimilt ell. heimult sammendrages 

ikke. Fdlt, fdlr, fol sammensmælter ikke sit/r til 

II, fordi det er énstavelset, og har en enkelt Selvlyd. 

93. I tvende Ord bortfalder I foran Intetkdns- 

mærket t, 3, foruden en anden Afvigelse i Has. G., 

således; litii), litlll, h'til, G. i Ha. litinn (for 

litiln), Hu. litla, H. litlu, litium, litilli o. s. v. 

Man ser at Selvlyden bortkaster Tonetegnet, såsnart 

et Sammenstød af Medlyde følger efter. Skrivemåden 

litid for litit er derimod en simpel Velklangsregel, 

som iagttages i meget gode Håndskrifter, ni. at 

Intctkdnsmærket t ombyttes med S, såsnart Ordet 

foran indeholder et t, altså og ritad, men bakat 

o. s. V. Det andet af disse Ord er mi kit, mikill, 

mikil, G. mikit, mikinn, mikla, H. miklu o. s. v. 
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94. De hvis Kjli. er n efter en Tvelyd, eller, 

om det er Tostavelsesord, efter hvilken som helst Selv¬ 

lyd, sammensmælte ligeledes n med v til nn (39), som 

vænt, vænn, væn, G. vænt, vænan, væna, H. 

vænu, vænum, vænni, og i Hunks. E. væn nar, 

i Fis. E. vænna. /Tosta velsesordene afvige des¬ 

uden i Hanks, G. og sammendrages, når Endelsen 

begynder med en Selvlyd, således: 

Ent, N. hei&it. heic^inn. heibin, 

G. hei5it. heibinn, hei5na. 

IL hei&nu, hei^nura. heidinni. 

E. heiSins, heibinnar, 

FL N. heibin, heibnir. hei5nar. 

G. heibin, hcibna. heibnar, 

//. hei<^num, 

lE. heii^inna, 

hest, N. hei5na, hei^ni, hei5na, o. s. v, 

95. På denne Måde bojes alle regelrette Tfr, 

af Gjos. liikte Hovedart, (som bliver énstavelset i 

Datiden), f. E. rå&it, rå5inn, råSin; gefit, 

gefinn, gefin; tekit, tekinn, tekin o. desl. 

så og adskillige af første Hovedarts tredie Klasse, 

(som har Omlyd i Hovedstavelsen), barit, bar- 

inn, barin. Men disse Endelser ere, ved en i 

den ældste danske Tunge ikke usædvanlig Afæn- 

dring i Udtalen, egentlig isteden for -it, iS, 

og dette sammendrages ofte med Rodstavelsen, så¬ 

ledes at i udelades, og 3 hærdes til d, eller t, hvis 

Ordets Kjb. er en hård Medlyd, f, E. bart, barSr, 

borb; tarat, tamdr, tdmd; vakt, vaktr, vokt. 
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Således fremkom i nogle af disse Ord en tredob- 

belt eller dog dobbelt Form, af hvilke den sammen- 

trukne er den ældre, den på inn^ in den nyere 

islandske; i andre beholdtes udelukkende blot én 

af to. De Ord, som have en dobbelt Skikkelse, 

antage da sædvanlig en blandet Biijning efter Vel¬ 

klangen , • således: 

EnU N* vakit, vakinn, vakin, 

G. vakit, vakinn, vakta, 

voktu, voktum, vakinni. 

E. vakins, 

FL N. vakin, vaktir, 

G. vakin, vakta, 

vakinnar, 

vaktar, 

vaktar. 

H, voktum, 

E, vakinna, 

lest, N, vakta, vakti, vakta, o. s. v. 

Til Beviser for de sammentrukne Formers virkelige 

Brug hos de gamle må tjene: kraft, Fnis. 4,122 og 

176; |)aktr, Fms. 2,305; men {)aki5r, Grimnism. 

0; dult, Islendingas. 2,243; huldv, Snorra-E. 

S. 136; skilt, Fms. 6,220. De nyere Former ere: 

krafit, {lakinn, dulit, hulinn, skilit. 

96. For øvrigt gives der vel en Del andre Ord, 

som sammendrages, f. E. auftigt, rig~t, Fl. au&ug, 

auSgir, auSgar; målugr, målgir; oflugr, 

oflgir o. desl. , men få eller ingen uregelrette To. 

heilagt, -lagr, -log, plejer i de sammentrukne 

Former at forandre ei til e, Fl. heilog, helgir, 

helgar, best. helga, helg'i, helga. Roden ill 

plejer at tonetegnes i I., således: illt, ilir, ill; og 

af sann sammensmælter nn med t til tt, således: 
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satt, sannf, sonn; allt, allf, oli fattes den 

bestemte Form, fordi det i sig selv er så aldeles 

bestemt. 

97. Sammensatte Tillægsord, som endes på a, 

ere alSeles ubojellge, f. E. einskipa, Fms.^7,123; 

sundrskila, Fms. 11,131. — Men der gives mange, 

som hos de gamle dog i N. adskille Kon,’ i det de 

endes i Ha. på og i Hii,. på -a; f. E, saui- 

m æh ri, Fms. 6,50. sanimæhra, sst. 7,124; var hann 

forvitri. Hk. i Fortalen, hon var forvitra. Fnis. 

6,56. herhid hore drviti, Fms. 7,1.58; måldhi, 

Færeyjingas. S. 218; fulltihi, Egilss. S. 185. 

Gr adf or h o jning en. 

98. Den hojere Grad dannes sædvanlig ved 

Endelsen -ara, ari, ari, som tilfojes således, at 

dette ara o. s. v. sættes isteden for Endelsen -a 

i den bestemte Form af første Grad; og bojes så¬ 

ledes at den antager kun én Skikkelse, hVad enten 

den står bestemt eller ubestemt, og af denne gå I. 

og Ha. 1 Ent. som den bestemte Form, men Hu. i 

Ent. og alle Kon i Fl. beholde overalt, (kun 

sjælden i H. -wn)\ f. E. af spaka dannes den 

hojere Grad spakara, der går således: 

Ent. N. spakara, spakari, spakari, 

G. II. E. spakara, spakara, spakari, 

El. overalt spakari. (fJ. spdkurum). 

Som hojere Grad bojes også handlende Tillægsform 

af Gjo.; f. E. ætlanda, heyranda, segjanda, 

råhanda, gånganda, o. desl. Disse Former have 

meget ofte lidende Betydning, som: å hitt er Utaiida, 
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der hor ses hen til hint; {)etta er {»iggjanda, 

dette kan modtages^ Rafns Fornaldars. 1, 495. 

99. Den hojeste Grad dannes sædvanlig ved 

Endelsen -ast^ astr, usty som fojes til'Roden, så 

ledes at denne Endelse sættes istedcn for -a i den 

første Grads Lestemte Fonn, og bojes som spakt, 

spakr, sptik både i den ubestemte og bestemte 

Form, således: 

iibest.N. spakast, spakasti, spokust, 

G, spakast, spakastan, spakasta, o. s. v. 

hest, N. spakasta, spakasti, spakasta, 

G, spakasta, spakasta, spokustu, o.s.v. 

De, der sammentrækkes i første Grad, sammentrækkes 

også i de hojere Grader, hvor der er samme Grund, 

ni. at Endelsen begynder med en Selvlyd; f. E. 

au&gara, auJigari, au5gast, au5gastr, au6- 

gust o. desl. 

100. Men der gives også i mange Tilfølde en 

kortere Dannelsesmåde for disse Grader, som be¬ 

står deri at Bindeselvlyden a bortfalder, og blot -m, 

~ri, -ri i hojere, og -st, -str, -st i hojeste Grad 

f()jes til Roden, eller sættes isteden for -a i første 

Grads hest. Form, samt den Oinlyd som v udkræ¬ 

ver indføres i Rodstavelsen (33. 34), hvis den er 

modtagelig derfor. Biijningen af de således dannede 

hojere Grader er den samme som nys er anført (98. 

99); f. E. 

hit fagra. fegra, -ri, fegf st, fegrstr, fegf st; 

— laga. lægra, -ri, lægst. lægstr. lægst; 

— langa. leingra, -ri. leingst. leingstr, leiigst^ 

ell. langa. lengra, -ri. lengst, lengstr. lengst; 
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hit [uaungva. freingra, -ri. J)reingst, -str. -st; 

elL brongva. J)rengra, -ri. f)rengst. -str, -st; 

hit stora, stærra. -ri. stærst, -str, -st; 

— linga. :fngra. -ri. ^ngst, -str, -st; 

— J)unna, |)ynnra, -ri. l)ynnst. -str, -st; 

— djiipa. dypra. -ri. dypst. -str. -st; 

— d^ra. dyrra, -ri. dyrst, -str. -st; 

— væna. vænna, -ni. vænst, -str. -st. 

Ordet mjdtt, mjor, mjd. smalt, hit inj ofa, 

modtager ingen Onilyd, uagtet det erholder de kortere 

Endelser: mjdrra, nijost, Fms. 7,264. 

101. INogle dannes på begge Måder, således 

finder man også: djupara, djupari, djiipast, 

-astr, -ust, samt dyrara, -ri, dyrast, -astf, 

-ust, de kortere Former tilhøre sædvanlig det 

gamle Sprog. — Flere erholde den kortere Form 

i hojere Grad, og den længre i hojeste, såsom: 

seint, seinna, seinast; sælt, sælla, sælast; 

nytt, nyrra, nyjast. 

102. Andre ere ganske uregelret dannede, som. 

første Grad. hojere Gr. hojeste Gr, 

gott. hit go5a. hetra. bezt-a; 

illt. — illa, ) 
> verra, verst-a; 

vånt, 
. 1 — vanda. 1 

mikit. ' — mikla. raeira. mest-a; 

liti5. — litla. minna. minnst-a; 

mart. (margr, morg) , fleira. flest; *) 

1 ellra, ellst-a, 
gamalt , — gamla, 

j “ 
I cldra. el^t-a. 

Dette Ord forekommer ikke i den bestcmteForm, uden 

i FI. hin morgu, hinir fleiri, hinar flcstu, 

og dette fornemmelig hos dc nyere. 
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103. I nogle Tilfælde findes blot de Kojere 

Grader, dannede af Biord eller Fho., uden nogen 

første Grad som To.; f. E. 

(nori^r) nyr8ra, > nyrSst, norSast; 

(austr) eystra, austast; 

(su(^f) sybra, sy5st (synnst); 

(vestr) vestra, vestast; 

(fram) fremra, fremst; 

(apti) eptra. cpzt, aptast; 

(ut) ytra, yzt; 

(inn) innra. innst; 

(oO efra. efst; 

(nifir) ne&ra, ne&st; 

(for) fyrra, fyrst; 

(si'6) sifiara, si5ast; 

(heldr) heldra. helzt; 
j 

(å6r) æi^ra. æbst; 

(fjarri) (firr) first; 

(nå-) (nær, nærr) næst. 

disse have dog fremra og sibara en regelret 

første Grad, men af forskjellig Betydning og Brug, 

ni. franit, framr, from, fortræffeligt, tappert, 

som er et digtersk To., og si'tt, si'br, si5, sidt, 

nedhamgende^ 

104. De, som fattes den best. Form, modtage 

heller ingen Gradbojning, som allt (96), og de på 

4 eller -a (97), samt Tillægsformerne, især de handl, 

på -andu Uagtet disse Ord fattes Gradbøjningen, 

kunne deres Grad dog stundum forbojes, ved at 

sætte Bi. meir, mest, ell. hel dr, helzt, foran; 

som og forringes ved m in nr (mi8r), m i nns t (m i n z t), 

ell. si8r, si'zt. 
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3. Stedordene. 

105. De 'personlige have et eget Total i de 

to første Personer, og af den 3. Pers. et tilbage¬ 

visende Sto., som er ens i Ent. og FL således: 

Ent. 1. Person. 

N. ek (eg), 

G. mik (mig), 

//. mer, 

min. 

2. Person, 

j[)U, 

t>‘k 
{)er, 

i>in, 

3. Pers. iilbv. 

sik (sig), 

ser, 

sin. 

Tot. Flert. Tot. Flert. Flert. 

N. vit (vi(^). ver, f)it. {)er. 

G. okkr. oss. ykkr, y8r. sik (sig). 

H. okkr. oss, ykkf. ser. 

E. okkar, vår; ykkar, ybvar; sin. 

Den 3. P. fattes 1. og Fl., som erstattes af 

hest, Sto. {)at, så, su; den bojes således: 

N. hann, hon (hiin). 

G. hann, hana. 

IJ. hånum (om), henni. 

E. hans. hennar. 

106. Af E. af dc ‘ først anførte dannes syv 

Ejestedord y således: 

af 1. P. i Ent. mit, minn, min; 

- 2. - - — fitt, {)inn, })in; 

- 3. - tdbv. sitt, sinn, sin; 

- 1. - i Tot okkart, okkarr, okkur; 

- 2. - - — ykkart, ykkarr, ykkur; 

- 1. - - FI. vårt, vårr, vår; 

- 2. - — ybvart, ybvarr, ybiir. 

De tre første bojes som Kjo. (74), på det nær 

at de erholde dobbelt t i L, og tonetegnes i alle de 

Fhfr., hvor et enkelt n følger efter altså i E. inins^ 

1 
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niins, niinnar. — De fire sidste gå som sædvanlige 

ubest. To., på det nær at de i Has. G. erholde blot 

-n (for -ffw), altså okkarn (ikke okkran), vårn (ikke 

varan) o. s. v. For øvrigt sammentrækkes de tre 

Tostavelsesord som sædvanlig, altså i H. okkru, 

okkrum, okkari, o. s. v. 

107. De bestemmende Stedord ere først det 

uregelr. {)at, så, su, eller i Fælleskon sjå, og 

det deraf dannede ^etta, |)essi, 1)essi, der gå 

således: 

Ent,N, |>at, så, su, ^essi, |»e8si, 

G, |)at, |>ann, |)å, |>enna, j^cssa, 

//. ^vi, feiin, {)cirri, |>essu, bassum, |>essi (-arri), 

E. {)e88, {)ess, {)essa, |)e8sa, J^essar (-arrar), 

Fl,N. })a»> {>elr, |)ær, J)e88ir, 

G. pau, |)å, pessi, {)essn, |>e9sar. 

//. ^eim, 

E, 

bcssum, 

^cssarra. 

Dernæst Kjo. hit, hinn, hin (74), der også ofte 

bortkaster h, og skrives it, inn, in, eller endog 

et, enn, en. Samme Ord bruges også som best. 

Sto. modsat f)etta, blot med den Forskjel, at L 

i dette Tilfælde erholdcr dobbelt t, altså: hitt, 

hinn, hin, og Ordet ikke Icttelig bortkaster sit A, 

ej heller antager e, da det udtales tydeligere og 

med mere Vægt. 

108. De henvisende og sporgende ere, med 

Undtagelse af de blot henvisende Småord: er og 

sem, de samme; ni. hvårt, hvårr, hvår, hvilket 

af to, og hvert, hverr, hver, hvilket (af mange). 

Begge gå som ubest. To-, kun at de i Has. G. er¬ 

holde blot -n (for -«w); det sidste indskyder regelret 
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j foran Endelser som Legynde med n , u, altså f 

G. hvert, hvem, hverja, H. hverju, hverjum, 

liverri. Hos Skaldene findes dog også i Has. G. 

hver jan, i det mindste i Betydningen enhver» 

109. Man har også i det oldnordiske Sprog haft et 

enestående for det meste sporgende Sto. i Ent. således: 

Inleik, Fællesk. 

N. hvat, bverr (hvarr), 

G. hvat, hvem (hvarn) 

IL hvi, hveim, 

E. hvess. hvess, 

men heraf Lruges i det sædvanlige Sprog kun hvat 

som Sto., hvad i og livi som Biord, hvorfor? 

110. De ubestemte ere dels oprindelige, dels 

sammensatte af andre, især af de sporgende. Op¬ 

rindelige ere citt, einn, cin, der stundum bruges 

som u])estemt Kjo. eller som en vis; også for ene^ 

alene; det Lojes regelret som vænt (94) både i 

Ent. og Fl. ubest. og hest., med den Undtagelse at 

nt i 1. sammensmælte til tt, og at Has. G. har en 

dobbelt Form: einn og einan, den sidste bruges 

blot for singtdiim, singnlarem, altså distributiv. 

111. An nat (alind, alt.erum, - sceundum) er 

iget uregelret, og går som Colger. 

Ent. N. annat. annarr. dnnur, 

G. annat. annan, a5ra. 

IL ciSru, oi^runi. annarri. 

E. annars. annars. annarrar 

Fl. N. tinnur, a5rir. a&rar, 

G. cinnur, aJ^ra, ai^rar, 

IL oftruiii, 

E. annarra. 



FORMLÆRE. 41 

Det fattes den Lest. Form, og Leholder den iiLest. 

uagtet Kjo. sættes foran. 

112. Bæ8 i, beggey findes Llot i FI. således: 

N. Læ6i, LåLir, Lå&ar, 

G. bæ8i. Lå5a, LåLar, 

H. Lå&um, 

E. beggja. 

113. De vigtigste af de sammensatte eller af- 

ledte: livårttveggja, hvårrtveggi, Lvår- 

tveggja, /ivevi^ for sig af to; af dette Ord Lo]es 

Leggc Dele, hvårt som Nr. 108. er omtalt, og 

tveggja, der ikke Lruges udenfor Sammensætning, 

som et To. i Lest. Form, altså i Fl. hvårtveggju, 

hvårirtveggju, hvårartveggju, o. s. v. 

Annathvårt, anuarrhvårr, dnnurhvår, 

et af to, en af Delene, har ligeledes en doLLcIt 

Bdjning i Logge Tal, dog især i Ent.; i det nyere 

Sprog er desuden den sidste Del forLlandet med 

hvert, og findes altså sædvanlig med indskudt j, 

som o5ruhverju for dSruhvåru, o. desl. 

Man siger også: hvårt (cll. hvat) annat, 

hvårr annan, hvår afira, o. s. v., kinanden^ og 

hvert annat, hverr annan, hver a&ra, eller 

endnu Ledre med det sidste Ord i FI. hvert dnnur, 

hverr aLra, hver aftrar, hverandre^ men i disse 

Tilfælde sammensættes Ordene ikke. 

Hvårigt, hvårigf, livårig, (ell. hvårugt, 

o. S. v.), intet af to^ ingen af Delene, Liijes som 

et To. i den uLest. Form. 

Sitthvat, cll. sitthvårt, sinnhvårr, sin- 

hvår svarer til vort hver sity og plejer at skilles ad, 
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kun siilcdcs at s i 11 står først; den sidste Del er det 

som sædvatdig ]»djes i de afhængige Flifr. Hyppigere 

forekommer sitthvert, sinnhverr o. s. v-, f. E. 

{)eir lita sinn i hverja ått, de xe hver til sin Sidcy 

hvor Talen er om tre eller flere. 

114. Uden Hensyn til to bruges: eitthvat, 

nogety eng. soine, ell. vedfdjet: eitthvert, einn- 

hverr, einhver, som på Is. N. og G. nær sæd¬ 

vanligvis kun bojer den sidste Del; man finder altså 

og i Ha. einhverr, især Iios de nyere. 

115. Nokkut, noget (eng. any), er sammen¬ 

sat af et ubrug. Oxå.nak, og hvert, hvat, eller 

hvart, i hvilket sidste ve eller va sædvanlig er 

sammentrukket til it ell. o; det har mangfoldige 

Skikkelser, af hvilke følgende måskje kan antages 

at være den ældste og retteste: 

Enl.N. nakkvart, nakkvarr, nokkiir ell. nokkor, 

(r. nakkvart, nakkvarn, nakkvara ell. nokkora, 

II* iiukknrn, nokkuruin, nakkvarri, 

E. iiakkvars, nakkvarrar, 

Fl. N. noliknr, nakkvarir, nakkvarar, 

G* nokknr, nakkvara, nakkvarar, 

II. nokknrnm, 

E. nakkvarra. 

I. hedder også nakkvat, ni. når det udledes af 

hvat, og i H. ndkkvi. Men sædvanlig udstrækkes 

Omlyden i første Stavelse til alle Fhfr., ligesom 

Sammentrækningen alve, va i anden; således nokkut, 

ndkknrr, ndkkur, ofte også nokkut, nokkurr, 

nokkur, hvilket i det nyere Sprog er blevet tal- 

mindeligt. De tvende sidste Former sammendrages 
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også af de nyere , hvor Endelsen begynder med en 

Selvlyd, som: H. nokkru, nokkrum, nokkurri. 

116. Det nægtende Sto-, vort intet^ er sammen¬ 

sat afeitt, einn, ein, og den nægtende Endelse 

-gi^ ki, det har ligeledes mange uregelrette Former; 

de ældste og retteste synes at være: 
Ent. N. ekki (for eilki), eiiigi, 

(r. ekki, eingan (eingi), 

//. eingii (einugi), eingum. 

eingi, 

einga, 

eingi’i, 

E, eingis, eiiikis, einskis, 

FL N, eingi, eingir, 

G, eingi, einga, 

H» eingum 

cingrar, 

eingar, 

eingar, 

E. eingra. 

Man finder ofte Stavelsen eing sammentrukken til 

eng, altså i G. engan, enga; og dette e7ig om¬ 

byttet med dng, altså: ongan, dnga, eller med 

indskudt v, ongvan, dngva, H. ongu, ongum, 

ongri, ell. endog ongarri, og i E. iingarrar; 

endelig er dette dng også udvidet til mmg, altså 

aungan, aiinga eller aungvan, aiingva. Men 

i Is. og Has. E. findes næppe flere Afændringer end 

ei eller e i Hovedstavelsen; ikke onkis, mmsklSf 

ell. desl. 

117. De tællemde og ordnende Stedord ere: 
eitt, cinn, ein; fyrsta, -i, -a; 

tvau (tvo), tveir, tvær? annat, annarr, onnur; 

f)rju, |)iL5ja; 

fjorir, fjorår; 

fim 111; 

sex; 

sjau (sjo); 

atta; 

fjåi'^a, -i, -a; 

fimta, -i, -a; 

sétta, (sjottii); 

sj a uh da, sj u n d a (sjo u n d u); 

atta, (åttunda); 
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niu; 

tiu; 

clUfu; 

tdlf; 

|)rettan J 

fjdrtan; 

iimtan; 

sextan; 

gatiljaii (8eyfjiln)5 

atjaii; 

nitjan; 

tuttugii; 

luttii^u ok cltt, o, 9. V, 

f)rjatiu; 

fjoriitiu; 

fimtiu; 

sextiii; 

gjautiu (ejdtiu)} 

attatin j 

niutiu) 

hundra5, tiuliu 9 

hundrad ok tiu, ellifufiuj 

h.oktiittugu^ stort hundrad 9 

tvau hundriidj o, s» v. 

][)U3und y 

niunda; 

tiunda; 

ellifta) 

tdifta; 

^rcttanda; 

fjdrtanda; 

flmtanda; 

scxtånda; 

saiitjanda (seytjanda); 

atjanda; 

nitjciiida; 

tuttugasta; 

tuttugasta ok fyrsta o»s,v.^ 

|>ritugasta; 

fertugasta; 

flnitugasta; 

sextugasta; 

sjautugasta (sjdtugasta); 

attatugasta; 

nitugasta; 

hundradasta) 

hundradasta ok tiunda9 

h. ok tuttugasta; 

tvau hundradasta; 

|)usiindasta. 

118. Af de tællende hdjes de fire første, eitt 

er alt omtalt (110); de øvrige gå således i Fl. alene: 

N. tvau, tveir, tvær, |)rju, f)rir, frjar, 

G. tvau, två, tvær, {>rju, {>rjå, |)rjår. 

//. 
E. 

tveim (tveiiE ir). J)riin (|)riinr) 

tveggjai friffgjai 

N. fjdgur. fjdrir, fjdrar. 

G. fjogur. fjdra. fjorår, 

IL fjdrum, 

E. fjugurra. 
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Denne sidste Form findes således hos de gamle, f. E. 

Njålss, S, 8., Fms. 7,74 ^ man finder også den nyere 

Form fjogra. De rette gamle Formér af disse Ord ere 

ellers ofte uvisse, da de i Oldbogerne sædvanlig ndtryk- 

Itcs med Tal, og i Udgaverne ofte ere bogstaverede efter 

den på Island nu gængse Udtale. Hertil koiniiier Usikker¬ 

heden af Betydningen af au hos de gamle. Nu omstun¬ 

der siges altid tvd, sjo, men Overenssterniiiclsen med 

]^au, J)eir, {)ær taler for tvau, som også er den sæd- 

Taniige Skrivemåde i Skindbøgernei og sautjån (omsat 

for sjautdn^ sv. sjutlon) eller seytjan synes klarlig at 

bevise at sjau har haft en Tvelyd. Det angelsaksiske 

seofon gor det også rimeligt, at sjau egentlig er sam- 

meiitrukket for sjafu, 

119. For de med -tiu sammensatte findes også 

hyppig en anden Form, på -tigiv^ tigi, som f)rjå- 

tigir, f)rjåtigi, der dog ikke videre hojes, f. E. 

f)rjåtigi ok fimm årum, Laruin. S. 2, men hvis sidste 

Del tydelig nok er tagen af No. tigf (tugr, togt, 

togt), Fl. tigir, f. E. sex tigir, Sverriss. S. 230. 

og åtta tigir. Hk. 3,357. — Hundra5 er et 

regelret No. (55); de gamle regnede næsten altid 

efter store Hundreder, så at halft hundra5 hos 

dem betyder 60, o. s. v. |)usuiid (også {)us- 

hundra5) er uregelret (62), dog bruges det i det 

nyere Sprog som Intetkonsord i begge Tal (“ skip) 

i Samstilling med No. 

120. Nærmere de ordnende Tieres Afleds- 

endelse ere nogle, som man kunde kalde de ind- 

hefattende^ svarende til de lat. på -arium^ -arhis^ 

-aria; de dannes dels med Endelsen -tugt, -tugr, 

tug, (-togt ell. -togt o. s. v.) dels med -rætt, roeSr, 

-rm5, således: 
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tvitngt, tugr, tug5 attrætt^ -ræBri ræBj 

|)ntugti 

fertiigt) 

fimtugt) 

sextngt 9 

nirætt) 

tirætt; 

ellifurætt y 

tolfrætt. 

eja utugt, (sjdtngt); 

Til at udtrykke de halve Tiere sammensætter man 

disse Ord med halft, Iialfr, half således: hålf- 

|)ritugt (skip), hålffertogr (mabr) o. s. v., som 

da tilkjendegive at 5 må drages fra de hele Tieres 

Beløb; med andre Ord, at den sidste Tier kun er 

halv, f. E. hålffertogr o: 35 Ar gammel^ hålf- 

åttræhr, 75 Ar gammel^ o. desL 

4. Gj er n in g s or den e. 

121. Denne talrige Ordklasse inddeles ligesom 

No. (41) i to Hovedarter, den åbne med en Selv¬ 

lyd i Endelsen, og den lukte med en Medlyd; disse 

tvende Hovedarter adskille sig også kjendelig der¬ 

ved, at den åbne bliver flerstavelset i Dat., den 

lukte enstavelset med Omlyd. Den åbne Hovedart 

deler sig atter i tre Klasser : den ene trestavelset 

i Dat., den anden tostavelset, den tredie tostavelset 

med Omlyd. Den lukte Hovedart deler sig forst i 

to Bøjningsmåder, om man så vil kalde dem, den 

ene hvor Omlvden blot strækker sis til Datiderne 

i frems. og bct. Måde, men lid. Tillægsform atter 

antager samme Selvlyd i Hovedstavelsen som Nu¬ 

tiderne (især het. og byd.); den anden fortsætter 

Datidernes Omlyd i lid. Tf., skont med nogen Af- 

ændring. Hver af disse to Bøjningsmåder deler sig 

atter i tre Klasser efter den forskjellige Omlyd i 

Datiden. Man kan således, når den første Hoved- 
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art regnes for at udgore en enkelt Bojningsmåde, 

i det oldnordiske j ligesom i Angelsaksisk og andre 

beslægtede Sprog, antage tre Bojniugsmåder til Gjo-, 

hver med tre Klasser, i alt ni Klasser, til hvilke 

ethvert regelret, ja endog uregelret, Gjo. mer eller 

mindre tydelig lader sig henføre, 

122. Til Oversigt må tjene følgende Tabel: 

Den åh n e TI ov c da 

1, Bdjnhigsmåde, 

Nutid, Datid, 

Klasse: ck ætla, ætla^a, 

— - hoyri, heyrfta, 

— ‘ spyr, sinirrta, 

Biform, 

ællat; 

heyrt; 

spurt. 

D en InJct e II o v e d av t, 

2, Bojnhu/smdde, 

1. Klasse: ek drep, byd. drep, drap, drcpit, 

2. — - ræS, — i’a5, ré6, raftit; 

3. — - dreg, — drag, drd, dregit* 

3, Bojn ingsmåde, 

1. Klasse: ck renn, rann, Fl, runiuiin, rminit; 

2. — - Ilt, leit, — litum, litiS; 

3. — ~ baiifi, — buftuiu, ho&it. 

123. Det bemærkes i Almindelighed, at frems, 
og hct. Måde adskille de to Tider, Nutid og Datid; 
byd. M. har blot Nutid. Anedsformerne. nemlig 
Nf. , handl. Tf. og lid. Tf., udgore ligeledes kun 
enkelte Former hver, undtagen for så vidt de tvende 
sidste bøjes som To.; Biformen (Supinum) er intet 
andet end Intetk. af lid. Tf. Lideformen endes sædv. 
på i det ældste Sprog sk, hvilket Idot er en Sam- 
mentr. af sik, der ligesom i de slaviske Sprog er ud¬ 
strakt til alle Personer; denne Form er derfor også 
sædv. tilbagevirk. ell. gjenvirk. (refleksiv cll. resiprok), 
hvorimod den egentlige Lideform som alleroftest ud¬ 
trykkes ved Omskrivning, ligesom i Tysk. 
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124. Den åbne Hovedart, el- 

7. Klasse. 2. Klasse. 3. Klasse. 

Fremsætt. Handleformen. 

Nul. Enl. 1. ek kalla, 

2. |>u kallar, 

3. hann kallar, 

Fl, 1, ver kullum, 

2. knlllt, 

3. kalla. 

Dal. Enl. 1. ek kalla5a(i). 

2. |>u kalladir, 

3. hann kalla5i, 

Fl. 1. verkoIluSnra. 

2. |>er kullu5ut, 

3. 

Betingende 

Nut. Enl. 1. ek kalla (i), 

2. kalUr, 

3. hann kalli, 

FL 1. ver kallim, 

2. ^GT kallit, 

3. kalii. 

Dat. Ent. 1. ekkalla5t(a)] 

2. |)d kallaSir, 

3. hann kalladi, 

FL 1. verkallaSim, 

2. |)er kalla5U, 

3. ^eir kalla^i, 

Byd.Nut.Ent, 2. kalla (-3u), 

FL 1. kolluni(ver), 

2. kallit (fer). 

Nf. at kalla. 

Tf. kallanda, i, 

Bif. kaliat 7 

hrenni. tel, 

hrennir. telr. 

hrennir, telr. 

hrennuin. teljam. 

brennit, telit. 

brenna. telja. 

brenda (i). talda (i), 

brendir. taldir. 

brendi. taldi, 

brenduin. tdldiim. 

brendiit. toldut, 

brendu. toldu. 

brenna (i). telja (teli). 

hrennir. telir. 

brenni. teli. 

brennim. telim. 

brennit. telit. 

brenni. teli, 

brendi (a). teldi (a). 

brendir. teldir. 

brendi. teldi. 

brendini. teldim. 

brendit. teldit. 

brendi. teldi, 

brenn (-du). tel (-du). 

brennun). teljuin. 

brennit. telit. 

brenna. telja, 

brennanda,i, teljanda, i. 

brent) talit (talt); 
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ler første Bojningsmåde. 

1, Klasse^ 2, Klasse* 3. Klasse. 

Fremsætt* Lideformen. 

Kul, Ent 1. Itallast, brennist, teist) 

2. kallost. brenntst, teist) 

3. kallast. brennist^ teist) 

EL 1. kolluinst. brennurast. teljiiiiist. 

2. kaltizt. brennizt, tcllzt) 

3. kailast. brennast^ tcljast) 

Dat. Ent, 1. kallii5ist. brendist^ taldist. 

2. kallai^isty brcndist^ taldist, 

3. kalla5ist^ brendist, taldist,. 

Fl. 1. kolln^iimst^ brcndiinist, tdldiimst) 

2. k61lu5uzt. brendiizt^ tulduzt) 

3. koUu5ustj brendust^ tuldust) 

Betingende 

Nut. Ent. 1. kallist. brennist, telist, 

2. kallist. brenntst) teltst) 

3. kalUst, brennist) telist) 

Fl. 1. kallkmst. brennimst) teliinst) 

2. kalUzt, brennizt, telizt) 

3. kalltst. brennist) telist) 

Dat. Ent. 1. kallabUt, brendist, tcldist) 

2. kalla^ist. brendist, teldist) 

3. kalladist^ brendist) teldist) 

Fl, 1. kallaSiiiiat, brendiinst) tcldiinst) 

2. kallaSizt, brendizt) teldizt) 

3. kaila5i3t^ brendist) tcldist, 

Btfd.Nuf.Ent.Z. kallast-u. brenst-U) telst-u. 

Fl. 1. kollum8t(ver),brennum3t, teljumst) 

2. kallizt (|>er). brennizt) telizt) 

Nf, at kallast. brennast) teljast) 

Tf. (kallandist)) (brennandist), (teljandist). 

Bif. kallazt; brenzt5 talizt (talzt) 

4 
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125. I adskiUig;e af de personl. Endelser finder en 

Valilen Sted; jeg har her antaget dem for regelrette, der 

synes bedst begrundede i Sprogets Bygning. Den 1. P. i 

Nut. erholder undertiden Tilsætning af r, og bliver lig 

den 2. og 3. som ek kallar, ek brennir, ek teir, 

men dels den bedste og hyppigste Brug, dels Sammen¬ 

trækningen kallag, brennig, telk, fur kalla ek 

o. s. Y., byggJg tjll. hykk, Fnis. 7,29. 21. for hygg 

ek, o. dcsl., beviser Uægtheden af dette r. 

126. Den 1. P. i Dat. antages rettere at endes på ff, 

end på i, fordi den foregående Del af Ordet her altid 

har de Selvlyde, som svare til Endelsen a, liviike derfra 

udstrækkes til de øvrige Personer, aldrig de der passe 

til Endelsen t, undtagen hvor de ere indkomne allerede 

i Nut. formedelst Afledningen med 1. Persons End. i (som 

hrenni af hrann), og derfra udstrakte til hele Ordet 

i enhver Bojning* 

127. Den 1. P. i bct. Nut. antages af samme Grund 

rettere at have -a end en temmelig hyppig Brug taler 

desuden for begge Dele; skont visse gode Håndskrifter, 

ligesom ved en egen Sprogart, foretrække -i, f. E. il, 

hvorefter 7. Bd. af Fms. er trykt, bruger sædvanlig -f, 

men den langt yngre llrokkinskinna -d. Sammentræk¬ 

ninger som hugdak, Lodbrkv. 21. munak Snorra E. 35. 

tale også for Endelsen ~a i disse Tilfalde. Den 1. P. i Fl. 

af bet. Nut. har derimod -im, dels efter Overenssteiiiniel- 

sen med alle de øvrige Pers. Endelser, dels efter cn 

temmelig regelret Brug hos de gamle; i det nyere Sprog 

er denne P. aldeles falden sammen med den tilsvarende 

i frems. Nut. (koil u in, hrennum, teljuin). 

12S. Også den 1. P. i hct. Dat. erholder stunduin -a 

for -i hos de gamle, især Skaldene; men dette synes min¬ 

dre rigtigt i Følge lIovedstavelscBs Selvlyd, som altid 

(på 1. Kl. nær, fordi den er trcstavelset) erholder den Om¬ 

lyd, der passer til Endelstui -i, aldrig den der passer til 

altså inipdre sprogrigtigt: Snorra £. 97, vck{>a ek, 
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bæ^A ek for vekti ek, bæSi ek, med mindre man 

vilde gå ud fra 3 P., som da måskje burde sættes jiå 1. 

Plads, ligesom i dc østerlandske Sprog. — Men i FI. er 

det aldeles rigtigt, at 1. P. endes jiå -fm, og 2. på -«7, 

uagtet man i sildige Håndskrifter finder -uniy -ut, dog i 

alle Gju., undtagen dem af 1. Kl., ined den Oinljd i Hoved- 

stavelsen, som Endelsen udfordrer, f. E. kollu5^uin, 

k6llu5ut,breiiduni, brendut, teldum, teldiit; den 

3. P. derimod findes kun i den nyere isl., især nordlandske. 

Sprogart på-7/, som: kolludu, brendu, teldii, uagtet 

slige Former vel fra ganske ny Afskrifter eller ved urigtig 

opløste Forkortelser eller anden Skødesløshed kunne være 

indkomne hist og her i gamle Verker. Endog de to første 

P. på -um, -ut ere vel for det al lermeste falske, hvor de 

forekoiuine i Sagaerne, især hos Skaldene, f. E. værom 

Hk. 1, lfi3. Ij. 5, hvor den eneste Skindbog har 

vår om I frems. M. Dette gælder ni. for alle Bojnmr. 

120. Det er mærkeligt at Lyd, M. i Fis. 1. og 

2. P. altid stemmer overens med frems., ikke med 

Let. Nut. Derimod erstattes den 3. P. i Legge Tal 

Lestandig nmd Let. Blades; f. E. Nj. 67: ko Hum 

karl enn skcgglausa! og Svcrriss. S. 185: 

Tynom Birkiheinuin! 

heri Sverrir hlut verra! o. s. v. 

130. I tilLagevirk. Gjo. finder man ofte Lade 

i Nut. og Dat. Fis. Endelse i 1. P., -uvist, anvendt 

i 1. P. i Ent., såsom: eigi Lerjumst ek, Fms. 

6, 25. ek Lug5umst, Snorra E. 97. 

131. Flertallets Endelser Lortkaste i 1. P. -vi, 

i 2. P- -t (d), når Stedordene følge umiddelLar efter. 

Dette finder altså især Sted i Lyd, BI., såsom megu 

ver, megu |)it, N. 17; fo ru ver! fa ri {)erl: 

stundum endog skont Stedordet er udeladt, Bleu 
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denne Regel tilsidesættes ofte i mange gode gamle 

Håndskrifter. 

132. Den fyrste Klasse er meget regelret; 

naturligvis modtage de Ord, som ikke have a i Hoved- 

stavelsen, ingen Omlyd dér, f. E. ek skipa, ver 

skipum, ek skipafia, ver skipurium; ikke en 

Gang de der have væsentligt o, forandre det til «, skdnt 

det u i Endelsen , som synes at have foranlediget 

Antagelsen af o i Hovedstavelsen, bortfalder, og 

Endelsen indeholdor f. E. ek fjdtra, ver fjdt- 

rum, ek fjotraSa, ver fjdtruSum, fjdtrat 

133. Den anden Klasse har nogle Uregelret 

heder, som for det meste følge deraf, at dens Kjende 

selvlyd (d) bortfalder i Dat. og lid. Tf. foran Endel 

sen , hvis Medlvd da kommer til at støde sammen 

med Rodens sidste IMedlyd. Denne forenkles da 

sædvanlig hos de gamle, hvis den var dobbelt, som: 

IjygSa, •'ygt > -g»r, -g8; 

hnykki. hnykta, hnykt, “ktr, -kt; 

kippi. kiptii, kipt. -ptr, -pt; 

kenni, kenda, kent. -dr, -d; 

iteiurai, stemda, steint, -dr, -d; 

hvessi, hvesta, hvest. -tr, -t. 

134. Endelsen påv irkes endnu mere af Rodens 

sidste Medlyd; den bliver ni. -ta efter p, k, s; 

-da efter 3 (som da selv forvandles til rf), fl^ gl^ 

fn, gn, m; -'5a, efter f, g, r, og enhver Selvlyd; 

men mister ganske sit -t efter tt ell. t med en anden 

Medlyd foran, sit -d efter nd og desl., sit -3 efter 

r3, såsom: 

fiteypi, eteypta, eteypt, ptr, pt; 

Teiti, veitta, veitt, ttr, tt; 
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kræki^ krækta, krækt, -ktr, -kt; 

læsi, læsta, læst. -str, -st; 

keiiibt, kend)da. keinbt. -bdr, -bd^ 

reiSi, rcldda. reldt, -ddr, -dd; 

efli. eflda, cflt. -Idr, -Id^ 

nefni. nefnda, nefnt, -iidr, -nd^ 

flæmi, flænida, flæmt. -mdr, -md; 

deyli, deji’l'fta, deyft. -f9r, -f9. 

vig!, ■vigSa, vigt, -gSr, -gSj 

læri, lær5a, lært, -r9r, 

bjill . bjåtia, J)ja5, -Sr, -55 

hitti, hit ta, hitt. -ttr, -tt} 

væiiti, va*nta, vænt, -tr, -t} 

heiiiiti, heiinta, lieimt, -tr, -t} 

gendi, senda, sent, -dr, -d} 

virSi, virSa, virt. -5r, -9. 

135. De som have ng erholde i nogle 

gamle Oldlmger Ig'åa, iig'da; i andre meget gode 

Igdn, iigdn; som fylgda, terigda, Fms. 7. Bd.— 

De som have I, n erholde dels -da^ dels -ta, som: 

felli, fcllda (felda); mæli, mælta; s^iii, 

sy'iida; ræni, rænta. 

13G. De, hvis sidste Medlyd er g ell. k, endog 

ined en Medlj'd endnu foran , bortkaste ikke over¬ 

alt Kjendeselvlyden i, men forandre den tily, og 

beholde den således foran Endelserne^ -a og -ti, 

som: byggi, ver byggjiim, {jeir byggja, at 

ligeledes: ver hnykkjum, 

krækjuin, vigjum; ek fylgi, ver fylgjum; 

ek syrgi, ver syrgjum; ek teingi, ver teing- 

jum; ek fylki, ver fylkjiim; ek merki, ver 

inerkjiim; ek {)einki, ver [)eiukjiuu. 
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137. Man bemærker let at denne Klasse ingen 

Omlyd modtager, fordi den alt i I. P. (formedelst 

Kjendeselvl. -i) har erholdt en Omlyd, som siden 

fortsættes uden Hensyn til de ny Endelser. Med 

nogle Ord er delte dog ikke Tilfældet; det synes 

at disses Kjendeselvlyd egentlig skulde være e (ikke 

i)^ men da de tillige have andre Uregelretheder, 

vilde det kun nytte lidet. at gore dem til en egen 

Klasse. • De vigtigste ere • 
• 

dugi. at duga, dugSa, het. dygdi, dugat; 

vaki, - vaka. vakta, — vekti, vakit,-inn,-in; 

kaupi, - kaupa, keypta, — kej'pti, keypt, -Ir, t; 
|)<>li, |>olda, — b^ldi, folat; 

fori, - j^ora, ][)orda, — byrdi, 

uni, - una. unda, — yndi, unat; 

vari, - Tara, varfta eW. varaSa, -i, varat, 

triii, - triia, trd5a, bet. trydi, triiat; 

næ, - na. nåda, — nædi, nåd; 

lé (Ijæ) - Ija, léda, — lédi, led. 

138. Hertil kan henføres Hjælpeordet hefi 

har^ der går således: 

Fremsættende 

Nut. Ent, 1. Iiefi (-ir) 

2. 3. heiir, 

Fl, 1. hufum, 

2. hnfit, 

3. hafa, 

Dat. Ent, 1. haf5a, 

2. hafSir, 

3. hafdi, 

Ft. 1. hofSnra, 

2. liof6ut, 

3. hof(^u, 

Betingende 

Nut. Ent. 1. hafa (i) 

2. liafir, 

,3. hafi, 

Fl, 1. hafiiii, 

2. hafit, 

3. kali. 
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Betingende 

Dat, Ent. 1. hcfSi (a) 

2. hef&ir, 

3. htfSi, 

El, 1. hef5im, 

2. hélSit, 

3. htifdi, 

139. 

Ent. 1. vaki, 

2. 3. vakir, 

Elert. I. vokmii 

2. vakit, 

3. vaka, 

Bydende 

Nuf. Ent. 2. haf~du, 

El. 1. hofum^ 

2. hafi5, 

jéfledsformor 

Nf. at hafa, 

hl. Tf hafanda, i, 

Bif og lid. Tf haft, f9r, hof5 

næ 9 veld, 

nær, veldr, 

narii (/*. nauiu), volduiu 

nait, valdit, 

na {f nda), valda. 

I Nut. foregår undertiden Omlyd, som: 

Den sidstaiiforte Nut. tilhorer et meget uregel- 

rct Gjo., som hedder i Dat. olli (Jomsvs. S. 143), 

het. ylli. Bif. valdit (Jomsvs. S. 145), nu ollat, 

Nf. valda, nu olla. Blot i Bif. afviger: lifi, 

lifGi, lifat. 

140. Den tvedie Klasse bliver enstavelset i 

Nuts. Ent., men indskyder j i alle Nutider foran 

de Endelser, som begynde med a, u; i Dat. har 

den, som forrige Kl., -da ell. -3«, kun mere 

regelret altid -da efter I, n; i lid. Tf. har den snart 

den samiuentr. Form, snart den blandede (95\ 

Datiden og lid. Tf. har egentlig kun en dobbelt 

Ondyd, ni. enten e til a eller y til ii, som overses 

af folgende Eksempler: 

at gicpja, glapla, glepti, glapil (glapt); 

let, - letja, lat ta, letti, latt^ 

vek, - vekja, vakta, vekti, vakit (95)5 
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kved, at kvedjn, kvaddii, kveddt, kvadt 5 

vel, - velja, vulda. veldt, valit; 

ven, - venjii. vanda. vendi, vanit^ 

teni, - teinja, tarada, teindi, tarait} 

kref, - krefja, krafiSa, krefdi. krafit (kraft); 

Ifgg, lns8a, IcgSi, (lagit) lagtj 

ber, - l>erja. barda. berdi, barit (bart); 

flyt. flutta, flytti. flutt; 

lyk. lukta. fykti, lukt; 

Jiys. " I>ysja, j^usta, fysti, {)ust; 

ry8, - ryftja, rudda. ryddi. rudt; 

hyl. - liylja, liulda, Jiyldi, (hult) hulit; 

styn, - stynja, stunda. styndi. (stunt) stunit; 

ry 111, - rymja. runida, ryiiuli, rurat; 

tyffg. “ fyggja? tugda, tyg8i, tuggit; 

spyr. - spyrja. spiirda, 8|iyiSi, Spurt; 

ly. - lyjf»> liida, iy8i, liiit, (lud). 

141 . Uregelret i Bif. er: hygg, hug5a, 

hugat. - — Følgende fem Ord modtage ingen Onilyd: 

set. at sef Ja, setta. setti, sett; 

sel, - selja, selda, seldi. scU, 

skil, - skilja, skilda, skildi, (skilt) skilit; 

vil, - vllja, vilda, vildi, viljat; 

fly, - flyja, fly da, fly8i, . flyit. 

Af disse har desuden vil hos de <;amle sæd- C" 

vanlig i 2. og 3. P. vil I (for vilr)\ undertiden i 2. 

P. villt 

Nf. ofte 

u eller vi 

vildu for 

It, som 

vil ja. 

er den nyere Form, i 

Følgende fem afvige i Nutiden: 

segi, at 8cgja, sagda, segdi, sagt; 

- {>egj‘i, fagda, J)og5i, fagat; 

|)ykki, - {lykkja, fdtta, f ætti, fdtt; 

når ilcttc Ord bruges upersl.^ findes sædvanlig i Nut. 

|)yklti ({)i!iki) for Jjykkir. 
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yrki, 

sæki, 

at yrlfja, 

- ficelcja, 

orta, yrti, ort, 

yrkfa, yrliti, yrkt; 

s(Uta, sætti, s6tt. 

142. En halv Snes Ord ligne denne Klasse i 

Dat,, men den lukte Hovedarts Dat. i Nutiden, for¬ 

uden adskillige andre Uregelretheder, såsom: 

ann. at uniia, unna, ynni. C S
 

kann, - kunna, kunna, kynni, kunnat} 
luan, - muna, munda, niyndi. munat; 
man. - mundu. 

1 munda, 
( myndt. 

niun, * munu, ( mundi, 
Cfattesji 

skal. 
- skyldu, 

- akulu. 
1 skylda, skyldi. (fattes) $ 

farf. -• f urfa, furfta, fyrfti, 

å. - eiga. åtta. ætti. att5 

ma, - mega, roåtta, mætti, niått^ 

knå. > knega. knåtta, knætti, (knatt); 

yeit, - vita. vissa, vissi, vita5. 

Fra ann må skilles et regelrettere Ord: unni. 

unta, y nti, unt. For knå findes også knåi. 

kn å5a, knåb. 

143. Nutidens Egenheder i disse Ord hestå 

fornemmelig deri, at 1. og 3. P. ere lige , og 2. P. 

erholder Endelsen -t. , eller -st, hvis Ordets Kjb. er 

t, hvilket dog kun finder Sted i det ene Ord veit; 

2. P. i Fl. har i nogle af Ordene -ut, i andre -zYy 

3. P. i Fl. har oftere -u (o) hos de gamle, -a ho& 

de nyere, således: 

Etif* 1. 3. kann. skal, å. veit, 

2. kant, skalt. aft. veizt. 

Fl. 1. knnii tim, skuluin. eigum, vltuni, 

2. kuniiit. skulut. eigut (it), vitiS (u5) 

3. kunna^ skulu; eigu (a)5 vita (u). 
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144. Den lukte eller kiin- 

Anden Bojningsmåde^ 

1. Klasse* 2* 

Frenisættende 
r 

NuL Eni, 1. gef, 

2. 3. gefr, 

FL 1. gefniu, 

2. gefit, 

3. gefa. 

Dat. Ent. 1. gaf, 

2. gaft, 

3. gaf, 

Fl. 1. gaflim, 

2. gafut, 

3. gafu, 

Betingende 

Kxit. Ent. 1. gefa (i), 

2. geflr, 

3. gefi, 

Fl, 1. gefini, 

2. gefit, 

3. gefi, 

Dat. Ent. 1. gæfi (a), 

2. gæfir, 

3. gæfi, 

Fl. 1. gæiiiii, 

2. gæfit, 

3. gæfi, 

Byd.Nul.Ent. 2. gef (-&u), 

Fl, 1. gefum, 

2. gefit, 

Nf. at gefa, 

Tf. gefanda, i, 

Bif. gcCtj 

Klasse, 8, Klasse. 

læt, fer. 

lætr. ferr, 

latiim, forum. 

latid, farit, 

lata, fara. 

let,' får, 

lézt, fort. 

lét. for. 

létiim, forum, 

létud, forut, 

létu, foru, 

lafa (i). fara (i). 

latir. farir, 

låti, fari, 

låtim, farini, 

låtid. farit, 

låli. fari, 

léti (a), fueri (a). 

létir, færir. 

léti. færi. 

létiiii, færim , 

létid, færit. 

léti. færi, 

låt (-lu), far (-du). 

låtum, forum, 

låtid, farit, 

låta. fara, 

låtanda, i, faranda, i 

låtidj farit; 
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stigere Hovedart. 

Tredie Bøjningsmåde, 

1, Klasse, 2, 

Fremsættende 

Nul, Ent, 1. brenn, 

2. 3. brennr, 

Fl, 1. brennum^ 

2. brennit, 

3. brenna, 

Dat, Ent, 1. brann, 

2. brant, 

3. brann, 

Fl, 1. brunnum, 

2. brunnut, 

3. brunnu, 

Betingende 

Nut. Ent, 1. brenna (i), 

2. brenuir, 

8. brenni, 

Fl, 1. breniiiin, 

2. brennit, 

3. brenni, 

Dat, Ent, 1. brynni (a), 

2. brynnir, 

3. brynni, 

Fl, 1. brynnim, 

2. brynnit, 

3. brynni, 

Byd.Nut.Ent, 2. brenn, 

Fl, 1. brennum, 

2. brennit. 

Nf, at brenna. 

Tf, brennanda, i, 

Bif, brunnir^ 

Klasse, 8, Klasse, 

grip, sbyt, 

gripr, skytr, 

gripum, skjdtiim, 

gripit, skjotid, 

gripa, skjota. 

greip, skaut. 

greipt, skauzt. 

greip. skaut, 

gripura, skutuni, 

griput, 8kutu5, 

gripu, skutu. 

gripa (i), ekjdta (i). 

gripir, skjdtir, 

skjdti, 

gn'pim, skjd ti ni, 

gripit,. skjdtiO, 

gripi, skjdti, 

gripi (a), skyti (a), 

gripir, skytir, 

gripi. skyti. 

gripira, skytiin. 

gripit, skytid, 

gidpi, skyti, 

grip, skjdt. 

gripuni, skjdtum. 

gripit, skjdtid, 

gripa, skjota. 

gripanda, i, skjdtanda, i 

gripitj skolit. 
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145, Som cn Egeiihccl ved Nuls. Bojnlng; i den lukte 

Hovedart anføres, at hvor Kjb. er 8, erholder den 2. og 

3. P. i Ent. ikke -r, men den anden får og den 3. 

Miver lig den første, f. E. ck les, {> li les t, han n les, 

Pat. las, Bif. lesit^ ck blæs, li blæst, iiann 

blæs, Pilt. bles, Bif.blasit^ ck ris, ^li rist, liaiin 

ris, Pat. reis. Bif. risitj ek frys, J)u fryst, hann 

frys, Pat. fraiis, Bif. frosit. Pette tilhorer dog 

rimeligvis blot det nyere islandske, og ikke det rette 

oldnordiske Sprog, hvor Endelsen ud. Tv. også i disse 

Ord har været r, som sainmensmæltede med s til ss^ 

f. E. ek cys, {) u eyss, Lokagl. 4, hann cyss, ver 

aiisuiii, Pat. jds, Bif, ausit. Således også ek vex, 

vex (ikke {)u veæt), Snorra E. 114, hann vex, sst. 

ver vdxuin. Bat. vo'x, ell. dx, Bif. vaxit. Pet nyere 

Sprog ^ld^idcr sædvanlig nysanførte Regel til de Ord, 

hvis Kjb. cr r, som eg fer, J)u fer5, hann fer, for 

ek fer, {)u ferr, hann ferr, hvilket altid regelret 

lindes hos de gamle. 

146. Den anden Bojningsmådes 1* KL inde¬ 

holder adskillige afvigende Ord, såsom; 

ek tred. at tro5a, tra5, frå5niii, træfti, troftit; 

- kern, - koma, kvam, kvåinnni, kvæiui, koiiiit j 

- 8cf, - sofa, svaf, svåfniu, svæfi, sofit; 

- set. - geta, gat, gåtuni, gæti, getiS; 

- get, - geta, gat, gåtum, gæli, getaft^ 

- et, - eta, lit -um, æti, etift^ 

- veg. - vega, vå -guin, vægl, vogit^ 

- l'SS. - liggja, lå -gum, lægi, 

- t'gg) - i>*g8:jaj l)å -gum, J)cgit5 

1- se, - eja, så -ni, sæi, set (seft). 

For kvam o. s. v. findes ofte kora-um, kæiiii. 

Man finder også i Ent. af Dat. våg, låg, {)åg, men 

sjælden, den 2. P. cr {>u vått (Nj. 203), ikke 
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Se sammentrækkes overalt hvor n kommer 

efter a, f. E. i Nut. sjam (ver), Hk. L, 103 og 

i Dat, s ah ({)er), Nj. 8. Den lid. Tf. indskyder 

j overalt foran eller antager Tonetegn, således: 

i I. set (ell. sé5). Ha. sénu, Fms. 5, 2-10. eller 

séhr, Hu. sen. 

147. Herhid horer også Hjælpeordet ek em: 

YrcmsæUende Betinfjende Bydende 

fiuL Ent, ek cm (er), se. veri, 

J)u ert, ser, ver-lu (verir). 

hann er, se. veri, 

FL ver ernni, sem, veriim, 

|)er erut. seh, vei’it. 

|)eir eni, se, vori. 

Dat. Ent. ek var. væri (a), A fleds former : 
J)u vart, værir. Nf at vera. 

hann var, væri, Tf veranda, i. 

FL ver vArum, værim, Bif verit. 

{)er viU'iit, værit, 

J)eir vArii, væri, 

148. Nogle have uregelret Omlyd i Bif., som: 

nem, at neina, nam, nåmurn, næmi, numit^ 

hreg5, - hregha, hrå, hriigi^iim, hrygSi, hrng5it5 

her, hera, har. hårntii, hæri, horit^ 

sker, skera, skar, skårutii, skæri, skorit; 

stel, stela, stal, stål lim. stæli, stolit; 

fel, 
tfal. fåliim. fæli, falit, | 

( (foi, fåliira), fdigit. j 

149. Den 3. KL har kun få afvigende, som: 

heit, at heita, hét • •lim, -i, heiti5; 

heiti, ** heita, het - lim, -i. heiti5; 

hångi, * hånga, hékk , hengum, -1, hångit; 

geing, - pånga, gekk , gengnm, -i, gengit; 

fæ. - få, fékk. , fengum. -i, fengit. 
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150. Til denne Klasse"^ kunne henføres nogle 

i Dat. ganske uregelrette: 

ny. niia, nera, -rum, -ri, nuit; 

sny, snua, snera (Nj. 1)5),-rum,-ri, sniiil; 

ræ, rda. rera, -rum, -ri, rdit; 

græ, grda. grera, -rum, 'ri, grdit. 

Dats. Btijning ligner den i 1. Bojnm.; altså i 2. P. 

nerir, 3. neri, o. s. v. I det ældre Sprog findes 

også (i ell. ey for e i Dat., og i det nyere Sprog é, 

som: néra ell. néri, snéri o s. v. Ordet ræh, 

reb, som er regelret hos de gamle, findes i Dat. 

hos de nyere med tilfojet i, ré&i. 

151. 1 den 3, KL mærkes især følgende Af- 

vigeiser: 

sver, sverja, 
fsvarSi, svorSum 

(sor, sorum. 

, sverSi,) 
, > svarit; 

soen, ) 

stciul, standa, sto5 -lim. 8tæ5i, stakit. 

slæ, slå, sid -gnm. slægi, slegit; 

flæ, flå. fld -giira, • flægi, flegit; 

lilæ, hlæja, hid -guni, hlægi, hlegit; 

dey, dcyja, dd -giim, dægi, dåit^ 

spy, apyja. spjd -m. — spuit. 

Man finder også i Dats. Ent. s log, flog, log. 

dog, men sjælden; hyppigere er det at g ude- 

lades i Fl. oa bet 
<w> 

. Dat., som sloum, dou, hlæi 

(Fnis. 2 , 152). 

152. Nogle O have en aldeles uregelret Form 

i FI. af Dat. samt i bet. Dat., som: 

VCX, vuxa, dx, uxum, yxi, vaxit; 

eyk, auka, j6k, juk lim. jyki, aukit; 

eys, aiisa, jds, jiisum. jyai, ausit; 

hieyp, hlaupa, Iiljdp, hliipum, hlypi, hlaupit; 

bua, l)jo, l.juggum, bjyggi, 

hoggr, hoggva, lijii, lijuggum, lijyggi, hdggvit. 
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Man finder vet og oxum, hljdpum, men Uægt- 

heden af disse Former skonnes deraf, at man ikke 

i bet. M. kan sige cexi, hljæpi, men alene yxi, 

hlypi, som forudsætter i frems. Ms. Flert. uxum, 

hlupum. 

153. Den tredie Bojniiigsmddes 1. KL Iiar 

også en Del afvigende Gjo., såsom: 

finn, flnnii, fann, fnndnm, f^ndi, S 

liind, Innda, 1>ntt, loindiiiii, byndi, btindit^ 

vind, vindil, valt, iindniu, yndi, undit; 

sting, sliiiga, stakle, stunguiii, slyngi, stungit; 

spring, springa, sprakk, sprrmguin, spryngi, sprungit^ 

geld, gjiilda, galt, guld um. gyldi, goldit, 

gkclf, skjålfa, skalf, skulftim, skylfi, skolOt; 

hverf. hverfa, hvarf, hiirfiini, liyrfi, horlit. 

De sidste ere dog, på Toneteg net i sk_ j å 1 fa nær 

regelrette, ligesom Hjælpeordet ek ver6, at verSa, 

var&, uri^um, yr5i, or&it. De fleste regelrette 

have o i Bifs. første Stavelse; kun de, som have 

n efter Selvlyden, erholde n; så og drekk, drakk, 

drukkit, fordi hk er her isteden for ?^/i: ell. (38). 

154. Den 2. KL af denne Bojnm. er meget 

regelret; dog have alle de på -ig, i Dat., foruden 

den regelrette Form på -eig, en anden efter 2. 

Bojnms. 2. Kl. på é med bortkastet g , der i det 

mindste hos de nyere Islændere også forekommer 

1 FI. og bet. Dat. således: 

stig stiga, 
steig, etigum, 

8té, stcuin, 

stigi, 1 

stéi, j 
[stigit. 

så og vik, vikja, veik ell. vék (Paradism. S. 218). 
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155. Den 3. Klasse er ligeledes meget regel¬ 

ret; kun nogle få have i Dat. o, formedelst en efter¬ 

følgende dobbelt, altså hårdt udtalt, IHedlyd; og 

nogle med ng efter Selvlyden erholde ti i Bifs. 

første Stavelse (jf. 153); disse burde uden Tvivl 

også regnes til dem, som formedelst en hård Med¬ 

lyd erholde o i Dat., men Udvidelsen af alle Selv¬ 

lyde foran ng (34) har dog gjort, at de sædvanlig 

erholde cr«, således: 

sokk, sokkva, sokk, siikkum, sykki, sokkit, 

stokk, stokkva, stokk, stukkiim, stykki, stokkit; 

hrokk, hrokkva, hrokk, hrukkuiii, hrykki, hrokkit; 

(syng, syngja, sauiig, sunguiu, syngi, siingit; 

(syng, syngva, song, eungum, syngi, sungit. 

Så og slyng, s laung, Helgakv. Hundb. 1. V, 33. 

slungit, og {)vyng, |)raung, J)rungit, som 

dog ere forældede digterske Ord. 

llj ælpeordene. 

156. Den sædvanlige Brug af Hjælpeordene, 

til at udtrykke de manglende Tider ved Omskriv¬ 

ning , er 1 Oldsproget meget simpel; de anvendes 

sjældnere end i Dansk, men ere ellers omtrent de 

samme, ni. man (mun), og skal danne Fremtiden, 

munda, skylda Eftertiden, hefi, em (er) For¬ 

nutiden, hafba, var Fbrdatiden; f. E. ved Hjælpe¬ 

ordene em og ver&. 

Fremsættende 

FremL ek man vcra, 

- skal vera, 

EfterU - inunda vera, 

- skylda vera. 

ek man verda, 

- skal verda, 

- munda verda, 

* skylda verda. 
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Fornut* ek hefi verit, 

Fordat. - liaf5a verit. 

Betingende 

Fremt. - 

Eftert. - 

Fornut, - 

muna (i) vera, 

skula (i) vera, 

myndi (a) vera, 

skyldt (a) vera, 

hafa (i) verit. 

Fordai, - hefdi (a) verit. 

Afledsformer: 

Fremt* (at) inundu vera, 

- skyldu vera, 

Fornut, - hafa verit. 

Tf, Fornut. hafandi verit, 

‘ ek hefi orMt, 

- cm orSinn, 

- hafda ordit, 

- var or&inn, 

- rntina (i) verfta, 

- skula (i) ver5a, 

- myndi (a) verSa, 

- skyldi (a) verSa, 

- hafa (i) orftit, 

- se oi’dinn, 

- hefSi (a) orSit, 

- væri (a) or5inn, 

(at) inundu ver5a, 

- skyldu verSa, 

>> hafa or5it, 

- vera ordtnn, 

hafandi ordit, 

verandi ordinn. 

Den omskrevne Tf. bruges dog såre lidet, fordi 

hafandi og vcratidi ikke ere meget hrugelige. 

157. Lideforniens Omskrivning er: 

Fr emsættende 

Nul, ek em (er) kaMadr, falinn, 

Dat. var kalladr. talinn. 

Fremt, man [verda] kalladr, talinn. 

Eftert, miinda [verdn] kalladr, talinn, 

Fornut, hefi verit kalladr. talinn. 

Fordat, hafda verit kaiiadr, talinn, 

Betingende 

Nut. se kalladr. talinn. 

Dat. væri (a) kalladr. talinn. 

Fremt. muna (i) [verda] kalladr, talinn. 

Eftert, myndi (a) [verda] kalladr. talinn. 



66 OLDNORDISK 

Fornut. ek hafa (i) verit kalladr. talinn, 

Fordat. - hef5i (a) verit kallaSr, talinn. 

Afledsformer: 
• 

Nf. Nut. at vera kalladr, tårum, 

Fremf. - mundu [verSa] kallaSr, talinn. 

Fornut - hafa verit ka!Ia5r, talinn. 

Disse Omskrivninger stilles dog sjælden i denne 

Orden, men omsættes og adskilles ved indskudte 

Ord, for at forebygge Misklang, især når 3 Gjo. 

vilde støde sammen. — Skal bruges mere om en 

bestemt Forpligtelse eller Forsikring, end som fljo. 

Efter man, eller skal, udelades meget ofte veri^a, 

eller vera, som næsten bruges i Flæng; dog går 

Vera egentlig på den nærværende Tid, som er be¬ 

gyndt, verSa på den tilkommende, som nu begynder, 

man og skal bruges derimod om en tilkommende 

Tid, som endnu ikke er begyndt. 

158. Den enkelte Lideform på -st modtager 

også omskrevne Tider, med tilbagevirkende (sig- 

virkende) eller gjenvirkende (refleksiv eller resiprok) 

Betydning, såsom i frems. Måde: 

Fremf, 

Eftert, 

Fdrnul, 

Fordat, 

ek man kallast, 

- inunda kallast, 

» hefl kallnzt, 

- kalla/t. 

teljast, 

teljast, 

talizt, 

talizt, o. s, v. 

Der gives også flere Forbindelser af disse Hjo. med 

Hovedordene, og mange andre Gjo., der bruges som 

Hjo., ligesom i andre Sprog, men som det skulde 

blive for vidtløftigt her at opregne. 

5. Bi ord ene, 

159. Af de ellers ubojelige Ordklasser have 

dog Bi. ofte et Slags Bfljning, nemlig GradforhSjning 



^'ORittLÆKE. 67 

ved Endelserne -av i hojere, -ast i hSjeste Grad; 

nogle have kortere Former på -r, -st^ såsom: 

Oft, optar. optast; 

titt. ti5ar. ti5ast, 

viSa, vi5ar. vidast; 

norSr, nor5ar. nor5ast; 

skaiiit. skemr, skemst. 

leingi. leingr. leingst. 

160. NoGjle ere uregelrette eller mangelfulde 

vel, bctr, bezt; 

ilia. verr, verst; 

nijok, ineir. mest; 

Utt, minnr (raiSr), minnst; 

gjarna, hcidr. Iielzt; 

liti. iitar. yzt; 

in ni. innar. innst; 

uppi. ofar (efra), ofarst (efst); 

nidri. no5ar, nedst« 

Intetkdnnet af Tillægsordenes første og hojere Gr. 

bruges også ofte som Bi. ; undertiden fremkommer 

derved dobbelte Former med forskjellig Betydning, 

som: ut ar længer iiåe (mod Doren, men dog i Væ¬ 

relset), ytra uden udenfor, udenlands; leingr 

og skemr blot om Tiden, leingra, skemra, om 

Stedet. 

T 

5* 
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Orddannelsen 
161. er omtrent som i Dansk, kun langt rigere 

og mere levende og bestemt. Det vilde være*hensigts- 

stridende her at opregne de enkelte Afledsmåder og 

Endelser; én af de vigtigste Kilder til Afledning, 

nemlig Datiden af 2. Hovedart af Gjo., fortjener dog 

at omtales. Af den, især dens FL, kommer: 

162. A) No. som: drap, afdrep, drap, drapum; 

nåm af nem, nam, nåmum; fen gr af fæ, fékk, 

fengum; særi af sver, sor; hl regi af hlæ, hlog; 

fundr af finn, fann, fundimi; spninga af spring, 

sprakk, spningum ; hvarf af hverf, hvarf; stig 

af stig, steig, stigum; bit af bit, beit, bitiim; 

saungr (songr) af syng, saiing (sdng). — Under- 

tiden finder nogen Forskjel Sted, og Navneordet 

synes at være den rette gamle Datid; f. E. brag& 

af bregS, brå; bo5 af by8, bau5; skot af skyt, 

skaut. Flert, brug5um synes dannet af bragh og 

ikke af bra; ligeledes stigum af stig, ikke af steig; 

bitum af bit, ikke af beit; bu5um, bet. by5i, af 

bob, ikke af baub; skutum, bet. skyti, af skot, 

ikke af skaut. De beslægtede Sprog udvise det 

samme, som eng. / hite^ Mt, I shoot, skot; samt 

a Mt, a shot som Navneord; såog tysk heisse, M^s, 

schiesse, sclioss, og No. Biss, Schtiss. Stundum 

have Tyskerne udvidet Selvlyden, som stcige, stieg; 

Mete, hot; men selv disse bredgjorte Datider, stieg, 

hot(hoth), svare til de oldnord. No. stig, bob, ikke 

til steig, baub. Dog forekomme Overgangene 

ei —■ «, og au (ey) — o (ii), også ellers i den old¬ 

nordiske Orddannelse, såsom: veik-t, — vik-na; 

baugr, beygi — bogi, bugr. 
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103. B) To. som udtrykke dels en handlende 

dels en lidende Mulighed til Gjerningens Udførelse; 

disse ere endnu mere ina*rkværdi2:e, som mere frem- 
i O ^ 

mede for de nyere Sprog; f. E. dræp-t, dræp-r, 

dræp, som kan gjerne (må) dr æh es; næm-t, som 

(let) kan tage^ fatte, smitsomt; a-fen gr, som 

(snart) får (d, e. tager, virker) 'på (Hovedet), he~ 

rusende; al-geng-t, som går almindelig, gængse 

(Penge), af geng, gckk, gengum; fær-t, som kan 

hefares, af fer, for; upp-tæk-t, som kan konfi¬ 

skeres, af tek , tok; au5-fyn-t, som let findes. 

Fnis. 7, 3.50; gylt, gyldr, gyld, soin kan betale, 

også gives (l)ydes) til Betaling, af geld, galt, 

guldum; dreif-t, som spredes, spredt, af drif, 

dreif; lång-leit-t, som ser langagtig ud, af Ht, 

leit; f 1 e y g -1, som kan flyve, af tl^’^g, tlaug; n e y t -1, 

som kan nydes, af nyt, naut. 

104. C) G jo. som antage indvirkende Betyd¬ 

ning isteden for gjenstandsløs, eller, om Stamordet 

allerede er indvirkende, figurlig; f. E. svæfi, dysser 

i Sovn, af sef, svaf, svåfum; sæt i, passer på, af 

sit, sat, såtum; hen gi, hænger op, af hangi, hekk, 

henguin (den ældste Form, siden hekk, héngum); 

felli, fælder, af feli, fell-um (den ældste Form, 

siden lell-uni); færi, flytter, ferer, af fer, fdr-um; 

s ær i, hesværger, af s ver, sor; lire nu i, brænder 

op, af hrenn, hrann; skelli, smælder, smækker 

med (f. E. Doren), af skeil, skal!; rcisi, rejser 

op, af ris, reis; dreifi, spreder, af dn'f, dreif; 

fleygi, slænger, af Hyg, flaug; hreyti, forandrer, 

af hryt, braut; neyti, nyder, spiser* 
\ 
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OrdfOjningen. 
105. Også i Henseende til Ordenes Forbindelse 

ligner den gamle danske Tunge den ny , uagtet de 

mange bestemte Bøjninger, som noje iagttages, gave 

Forfædrene friere Rådighed over de enkelte Udtryks 

Stilling, end vi kunne tilegne os, uden at blive utyde¬ 

lige. Den mærkeligste Forskjel i denne Henseende 

er måskje den hyppige Brug, at sætte Gjo., især i 

Dat., foran det No. eller Sto., som betegner Grund¬ 

væsenet; f. E. kallaøi Njåll {)etta logvorn; — våru i 

f)essu f)å margir hof8ingjar; — ok fékst f)at af; — 

gengu hvårirtveggju {)å; — riøa [)eir iiii heim. (Læse¬ 

bogen, S. 109). 

166. Angående Ordenes Styrelse kan især mær¬ 

kes, at de første tæll. Sto. indtil 29 lægges til No., 

som To., hvad enten de ere bøjelige eller ubojelige; 

f. E. {)rir islenzkir menn; timtån bcendr; tiittugu 

skip. Hk, 3, 344; men 30 og de højere Tiere st^Te 

No. i E.; f. E. J>rjåtigi skipa, sst.; sextigi heiøingja, 

Fms. 6, 61; tiutigi manna, Fms. 7, 303. Grunden 

er at den sidste Del af disse sammensatte Ord egent¬ 

lig er et No. (119), altså Tilfældet det samme som 

med hundraØ, f. E. {)rju hundruø nauta. 

167. Gjo. styre hyppigst G., som i andre Sprog, 

dog også ofte H., og E.; mange styre to Fhfr. såsom 

to Gr., to Hr, ell. G. og H., H. og E. o. desL, som det 

skulde blive altfor vidtløftigt her at udvikle. En 

eneste af disse Regler har så betydeligt Omfang, at 

den fortjener her at anføres, ni. H. styre en stor 

Mængde Gjo., som tUkjendegive at forandre en Tings 

Stilling eller Sted, uden at Grundvæsenet selv del¬ 

tager i Forandringen^ f. E. sny, vendi, fleygi, kasta. 
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skyt, lypti, dreifi, sai, styri, ræ5 o. dcsl. INogle 

af disse styre dog G. i en anden Betydning, som: 

hann skaut dru til inannsins, men: skjottu 

nianninn fiann hinn mikla. Omvendt styre ad¬ 

skillige Gjo., som ellers tage G. til sig, H,, nar de 

bruges i nysbeskrevne Betydning; f, E. Imnn si o 

nianninn, men: hann slær dllu i vind. Lige¬ 

ledes de ellers gjenstandslose Ord, f. E. Iiann kom 

J)angat, men: hann kom Åsum opt i vandræSi. 

Mange andre Gjo. styre H., såsom de der ])e- 

tj'de at gavne, skade, hjælpe, sige o. fl.; nogle 

styre endo<i to Hr., såsom: hann lo fa 5 i hen ni 

J)vi; hon svarahi håiium }ivi. Men de synes ikke 

at danne nogen så sikker Regel som den alt anlbrte. 

Forholdsordenes Styrelse, 

16S. Gjenstf. alene styre: 

lim (ofjj ojUy over; umfraiii, fremfoVy fortiden; 

uiiihverfis, rundt omkring; franjyfir, fremfor, over; 

i gegniiiu, igjennem; iVuiiitimiir, henimod. 

Såog en Del Sammenstillinger med um, som: lit 

um, lid itjjeiuiein, ud over; inn um; yfir um; 

i hring um (i kn'ngum eller kringum), omkring; 

samt de der udtrykke en Beliggenhed, som fyrir 

norhan, norden for; fyrir sunnan, fyrir ofan, 

f^'i’ir nehan, fyrir iitan, fyrir innan, så og 

fyrir han dan åna, pd hin Side Floden. 

100. Hensf. alene stvre: 
4^ 

af, af, om; 

flå, fra; 

dr, yr, ur, or, udaf; 

iiiuluu, bort fra; 

hjå, hos; 

åsiiiiit, tilligemed; 

gagnvart, lige over for; 

luot, å moti, i inoti, imod; 
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samt nogle Sammenstillinger ell. Sammensietninger 

heraf, som: ut af, upp fra, fram or, å undan, 

foran; framlija, forbi; i gegn, imocf i Mode; 

a hendr, imod (for at Iiekrigc); til hauda, for, 

til Bedste for; så og Bi. nær, ell. nærri, fjarri, 

170. Ejef. alene styre: 

til, t}7; iiiilliim, d milll, a nie^al, imellem; 

an, on, uden; i staS (Hans), isteden for (hamj; 

uden for; saliir (fyrir sakir), j 

innan, inden for; sdkuin, \ formedelst 

ank, foruden; vcgna, ) 

Sa og de med megin sammenstillede, som I)å6um 

mcgin, på hetjffe Sider; oftrum megin, hiniiin 

luegin, på hin Side; jiessum megin, pd denne 

Side; dlliim megin, på alle Sider, 

171. Både G. og H, stvre. 

a, pa; cptlr, efter; 

i, lil, i; fyrir, for; 

nieft, med; unclir, under; 

vi5, ved, imod; yfir, over; 

og en stor Del Sammenstillinger med korte Biord, 

som betegne et Sted, som: upp å, ut i, fram 

mei^, i stabinn fyrir, inn undir, ut yfir, 

og desl., som det synes urigtigt at sammenskrive; 

man har nemlig også nogle virkelige Sammensæt¬ 

ninger, f. E. uj)på, på jyioet, hul pd, der næppe 

forekommer uden med G. (Ll>. S. 120, L. 12). 

172. Tre Fhfr., ni. G. H. og E-, styrer Fho. 

at: 1) med G. betyder det efter, men er i denne 

Forbindelse forieldet; 2) med H. til, både om Stedet 

og om Materien, hvortil noget forandres, også om 

Tiden, som: at sumri, til Sommer; 3) med E. 
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lietyiler det hos (cn Mand), / (hans) Hus; f. E. at 

Mar5ar, hos Mord, til Mords. 

173. Ofte træffer det at et Fho- kommer til 

at stå foran et No., som det ikke styrer, da det 

egentlig, som et Biord, horer til et foregående Gjo., 

som er dét der styrer Navneordet. Man gor i slige 

Tilfælde et lidet Ophold i Læsningen imellem Fho. 

og No.; f. F. svå at {)egar tdk af hdfu5it, så at 

(det, ni. Hugget cll. Svierdet) strags tog Hovedet 

af, Lsl). S. 126. — Undertiden underforstås et Sto. 

ved Forholdsordet og dette bliver nærmest at over- 

sætte ved en af vore Sammensætninger med der- 

•(som dertil, derfra og des!.); f. E. Skarphebinri 

brå vi5 gronum. Sk. trak på Hæhcrne (Smile¬ 

båndet) derved, Lsb. S. 123; bvor gronum styres af 

brå og ingenlunde af vi5, ligesom ovenfor hofuSit 

af tok, og ingenlunde af Fho. af. 

174. I henvisende (relative) Sætninger, især 

hvor det henvis. Sto. er ubdjeligt, sættes derimod 

Fho. bag efter samme, og umiddelbar foran Gjo., 

med hvilket det ligesom danner et Slags uegentlig 

Sammensætning; f. E. Sverrir konungr haf(^i vibsét 

|)essi snbru , er |)eir ætluSu hann i veiba. Disse 

Tilfælde blive nærmest at overs. ved vore Sammen¬ 

sætninger med hvor-, som her: Kong Sv. havde 

bemærket denne Snare (set vib {)cssi snbru, i H.), 

hvori de agtede at fange ham. Fho. i får Tonen, 

men danner dog ingen egentlig Sammensætning med 

veiba, da iveifta ikke er noget Ord. 
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Versebygningen. 
175. De gamle Skaldes Vers kunne henføres 

til tre Hovedalter efter de tre Slarjs Rim^ som ud 

gore Hovedsagen i den gamle Digtekunst. De af¬ 

deles alle i Sangvers eller Strofer (visa, staka), 

sædvanlig pa 8 Linier eller enkelte Vers. Fire Verse¬ 

linier ndgore altså en Ualvstrofe (visuhelmmgr), 

og Hælften heraf igjen en Fjerdedels - Strofe (visu- 

fjdri^ungr) ; de enkelte Verselinier (visuorft) ere 

sædvanlig korte; de længste udgore kun lire Fodder, 

o? have aldrii; Afsnit eller Cæsur. 

170. De to Verselinier, som udgore en Fjerde- 

delsstrofe, ere altid forbundne med Boffstavrim, som 

består deri, at tre Ord af lietj'delig Va;gt Iiave samme 

Begyndelsesbogstav. Af disse tre Ord må det ene 

findes foran i anden Linie; dette anses for at inde¬ 

holde IJovedsfaven, hvorefter de to, som begge må 

befinde sig i første Linie, skulle rette sig; disse 

siges derfor at indeholde Bistavene. I korte Vers 

har man dog ofte ladet sig noje med én Bistav i 

første Linie. Er Hovedstaven sammensat som sp, 

st ell. dcsl. , så har man søgt at gore Bistavene 

overensstemmende dermed; men er Hovedstaven en 

Selvlyd eller Tvelyd, så anses det for rettest at 

Bistavene ere forskjelliglydende, såsom: 

Stendr y/iigantyrs 

i/Msinii iiioldu 

«alr i Såmsey 

^iinnaiivcrdri. 

177. llovcdstaveii behøver dog ikke altid at atå aller- 

forreat; iiieii bar ofte i korte Vers nogle toiieløsc Småord 

loraii sigj der tjene til at fuldslændiggdre Siiiuinciihængen, 



VERSRBYGNiyG. 75 

Og derfor kaldes Satsfijlding (inalfylling), f. E. Lk. S. fiO, 

L. 2 og 19, hvor or, og L. 21, hvor sem i cr Safuf^iding- 

178. lAnierimet hestår deri, at der i én Verse¬ 

linie forekomme to betonede Stavelser (28), don ene 

sædvanlig i Begyndelsen, den anden i Slutningen, 

som have hade Selvlyd og påfølgende Mcdlyde til¬ 

fælles (Helvmi), eller forskjellig Selvlyd med samme 

Medlyde efter (Halvrim); disse to Slags Liiderim 

fbrdelcs sædvanlig således, at den første Linie i 

Fjerdedelsverset har Halvrim, den anden Helrim; 

f. E. Læseh. S. 57, L. 8 og 9, udgøre held — vild 

de to Halvrim, veg — seg de to Helrim (29), 
• 

179. Slutningsrimet er indrettet som i de nyere 

Sprog, men sædvanlig énstavelset; og de to ved Bog¬ 

stavrim forbundne Linier altid sammenrimede; f. E. 

Nu er hersis hefnd 

vi5 hilmi efnd, 

gengr ulfr ok orn 

of Ynglings horn. 

180. Stavelscmål kommer derimod ikke synder¬ 

lig i Betragtning, da næsten alle Stavelser kunne 

være lange, Fodmål aldeles ikke, efter de gamles 

Forestilling, Den frieste og ældste Verseart, Tale- 

verset (fornyrhalag) , liar egentlig 4 Stavelser, alle 

lange, dog sædvanligvis de to eftertrykkeligere, hvor¬ 

med gjerne følge nogle korte, efter som Versefaldet 

tillader. Eksemplet Nr. 170 er aldeles regelret uden 

korte Stavelser; Læseh. S. 00, L. 1 ere tre korte 

indskudte, ni. fund o f)ær, L. 3 har to korte, ni. 

hinn og det sidste -a. Denne Verseart har blot 

Bogstavrim. 
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181. llelteverset (tlrottkvæ5i) har sædvanlig 

Linierim foruden Bogstavrim, og regelrette Linier, 

hver på 6 lange Stavelser, eller 3 Spondæer, af 

hvilke de to forste kunne afveksle med Daktyler 

(sjælden findes en Amfihrakys isteden), f. E. Læsel». 

S. 57. 58, Af dette Slags ere de fleste enkelte 

Sangvers, som forekomme i Sagaerne. Det fortjener 

ved dem at bemærkes, at man undertiden, især i de 

ældste Vers af denne Art uden Linierim, foran Hoved¬ 

staven finder en Stavelse, som ikke bor anses for 

Satsfylding (177), men nødvendig må regnes med i 

Verset, for at dette kan erholde den rigtige Længde; 

f. E. Læseb. S. 33. 

snttadu | Arafii i | Aausti — w w'j-|- 

of Aræ- I soIU | gjalla; — — |-1- 

Ligeledes sst. S. 28, L. 10. 11., hvor man vel må 

vogte sig for at læse: of hræ-solli, i dal- 

miskun, efter den nyere Udtale i det daglige Liv. 

182. Folkeverset (riinhenda) består ligeledes 

af regelrette Linier, og har Slutningsrim foruden 

Bogstavrimet. De sædvanlige korteste af disse Vers, 

på fire Stavelser, have også undertiden en Stavelse 

foran Hovedstaven , som ikke bor anses for Sats¬ 

fylding, men horer med til Versets fulde Længde; 

f. E.^ Nr. 179. vi5 hllml efnd. Dette har også den 

lærde Jon Olafsen erkjendt i Bogen om Nordens 

gamle Digtekunst^ S. 68, L. 19, fgg. En enkelt 

kort Stavelse løber dog ofte med inde i Verset. 
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